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 أصىل الزؤية اإلسالمية النمدية 
 المزآن الكزيم: .1
٣ؼ٢ ٝجُػوحك٢ ٝجُٜٔ٘ؿ٢ ٝذٌَ أٗٞجع جإلػؿحَ ؾحء جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ذحإلػؿحَ جُؼ٢ِٔ ٝجُِـ١ٞ ٝجُطٍٗ    

جُط٢ ٣ٌٖٔ ُِؼوَ جُر١ٍٗ إٔ ٣َٛ ئ٤ُٚ، ذهطحخ ٝأِْٞخ أوذ٢ ٖٓ وٕٝ ْحتٍ أٗٞجع جُهطحذحش 

جُلِٓل٤س ٝجُؼ٤ِٔس ؛  إلٌٓح٤ٗس ًٛج جُهطحخ  جُط٤ِ٤ٚٞس ، ٝو٣ٔٞٓطٚ ٝؾٔحُٚ ، ٝضلٞهٚ ػ٠ِ أٗٞجع 

ٚحٌ جألِْٞخ جُوٍآ٢ٗ آ٣س ك٢ يجضٚ ضىٍ ػ٠ِ ذٔح ٣ٔطٌِٚ ٖٓ نٛحتٙ ٝٓوٞٓحش ،ٝ جُهطحخ جألنٍٟ،

أٗٚ ٖٓ ػ٘ى هللا ضؼح٠ُ ذكٖٓ جٗٓؿحٓٚ، ٝوهس أُلحظٚ ٝٓؼح٤ٗٚ، ٝػ٘ح٣طٚ ذحُٔلٍوجش ٝجُؿَٔ ٌٍٝٞٝز 

 ضو٤ىٛح ٝٞرطٜح ُٔح ُٜح ٖٓ والالش ػ٤ٔوس ، كؼحهد ذ٢٘ ئٍْجت٤َ؛ ألْٜٗ ذىُٞج هٞال ؿ٤ٍ ج١ًُ ه٤َ ُْٜ 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 92البقرة/ :چڃ
ٝٝؾٚ ج٤ُِٖٔٓٔ ئ٠ُ ٌٍٞٝز جالُطُجّ ذحُٔٛطِف ٝجُ٘ظٍ ك٤ٚ هرَ جْطؼٔحُٚ ال٤ْٔح ك٢ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  چ     نطحذْٜ ٓغ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ

717البقرة/ چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   
 ًٝحٕ جُٛكحذس ٢ٌٞ هللا ػْٜ٘ ٣ٓطؿ٤رٕٞ ًُٜٙ 

جُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ ئػٔحٍ يٖٛ  جُطٞؾ٤ٜحش ٝجإلٖحٌجش جُ٘وى٣س  ، ٣ٝلٜٕٔٞ جُىالالش جُرؼ٤ىز ُِهطحخ

، ٝهٞز جْط٘رح٠ ،٣ٝوِرٕٞ جٌُِٔس ػ٠ِ ٝؾٜٞٛح ، ك٤لٜٕٔٞ ٓح ض٢ٍٓ ئ٤ُٚ ،  ك٤ٍٟٝ ػٖ جذٖ ٝيًحء

 ١النصر/  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ػرحِ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ أٗٚ ُٔح ٍُٗ هُٞٚ ضؼح٠ُ : 
ـ٘س.ـٗؼ٤ص ئ٠ُ ٗل٢ٓ ذأٗٚ ٓورٜٞ ك٢ ضِي جُٓـ)ٗلٍو ذٚ ػ٠ِ قىجغس ْ٘ٚ كوحٍ:جضل٤ٍٓج  كٍٓٛح 

(7)  
ٝك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ  ضٞؾ٤ٜحش ٌذح٤ٗس ضكع ػ٠ِ ئ٠حُس جُ٘ظٍ، ٝئؾحُس جُلٌٍ ٝجْطِٜحّ جُؼرٍ ٖٓ آ٣حش     

 جٌُٕٞ جُُجنٍز جُٔطٍج٤ٓس جُط٢ ٌْ٘ٞو ذؼٟح ٜٓ٘ح:

o  9الطارق/      چ          ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ              

o  ﮵  ٹ ٹ چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ  ﮲    ﮳   ﮴  

   71العنكبوت/  چ﮶ ﮷  ﮸   

o  6سورة ق/چ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ         ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ٹ ٹ          چ 
 

ٔىجٝٓس جُ٘ظٍ ك٢ آ٣حش جٌُٕٞ ٝٓح ك٤ٚ ٖٓ ٓهِٞهحش، كل٢ ًٛٙ ج٣٥حش ٝؿ٤ٍٛح أٝجٍٓ ئ٤ُٜس ٣ٍٚكس ، ُ

ػالٓس ػ٠ِ ٝؾٞو نحُن ٝٓىذٍ ًُٜج جٌُٕٞ جُؼظ٤ْ، ٝٓح ٖٓ ٖي  ٤ُ٢ُوجو جُٔإٖٓ ئ٣ٔحٗح ٌْٝٞنح، كٜ

ك٢ إٔ جُ٘ظٍ ٝجُطأَٓ  ٤ِْٝس ٖٓ جُْٞحتَ جُط٢ ٣ط٤وٖ جإلٗٓحٕ ٖٓ نالُٜح ذإٔ ٛ٘حى ٌذح ٌٝجء يُي 

ُٖٔ ٣ٍ٣ى إٔ ٣َٛ ئ٠ُ ً٘ٚ  حذى ٜٓ٘ ٣ٍ٠ن ال -ٝكن يُيػ٠ِ -ّ جُهِن جُؼظ٤ْ ،ٝجُ٘ظٍ ذٔؼ٘حٙ جُؼح
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ٝآ٣س يُي ٓح أٌٝوٙ ج٥ٓى١  جُكوحتن ٝأٍْجٌٛح، ٌٝذٔح  ٣ٔػَ ؾٍٞٛ جُؼ٤ِٔس جُ٘وى٣س ،

إٔ ض٘ؼْ جُ٘ظٍ ك٤ٔح ٣ٍو ػ٤ِي ،ُٖٝ ٣٘طلغ ذحُ٘ظٍ ئال ٖٓ ٣كٖٓ إٔ ٣طأَٓ ٖٝٓ ئيج ك٤٘رـ٢ 000:"ذوُٞٚ

ضأَٓ ػِْ ٖٝٓ ئيج ػِْ أٗٛق"
(7)

ٝجُوٍإٓ ٣ىػٞٗح ئ٠ُ جُطأَٓ ٝئ٠حُس جُ٘ظٍ، ٝئؾحُس جُلٌٍ ذٔح ٤ٜ٣ة  

ُِؼ٤ِٔس جُ٘وى٣س ْرَ ٝؾٞوٛح ، ٣ٝكىو ٣ًُِٖ ٣وٛىٕٝ جُكٌْ ذ٤ٖ جُ٘حِ، ٝجُكٌْ ػ٠ِ جأل٤ٖحء ،جٌُػ٤ٍ 

ٖٓ جُٔٞجٚلحش جُهِو٤س ٝج٤ًُِٞٓس ٝجُِـ٣ٞس ٝجالِْٞذ٤س ٝجُر٤ح٤ٗس جُط٢ ضط٤ف ُْٜ أضرحع جُكن ، 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :هحٍ ضؼح٠ُ .م، ٝضكو٤ن جُؼىٍ ٝجٌُٔحٍ ، ٝذؼع جُؿٔحٍ ٝجُطٔٓي ذحُٛى

797االنعام/ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ      ٝ هحٍ ضؼح٠ُ  

21آل عمران/چٴۇ  ۋ  ۋ   
ڎ   ڎ  چ  ٠ٜٗٝ ػٖ جًٌُخ ٝجُهىجع ٝجُوٍٞ ػ٠ِ هللا ذـ٤ٍ جُكن ، هحٍ ضؼح٠ُ 

72-77الحاقة /  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ     ڈ  ڈ       ژ  
ًٔح ٜٗحٗح ضرحٌى ٝضؼح٠ُ ػٖ  

ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ٹ ٹ چ جُلكٕ ٖٓ جُوٍٞ ٝجؾط٘حخ جٌُُٝ 

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

ُٔ٘ٛق ؛ ألٜٗح ٜٓ٘ؽ ٌذح٢ٗ غحذص ال ٣طرىٍ أٝ ًٝٛٙ ٓؼح٤٣ٍ ٚحُكس غحذطس ذ٤ٖ ٣ى١ جُ٘حهى ج   41الحج/

٣طكٍٞ،  ٝال ٣طأغٍ ذحألٛٞجء ٝجٍُؿرحش ،ٝهى ٝٞغ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ُِ٘حهى ٓو٤حْح ٟٓ٘رطح ٖٓ نالٍ قىٙ 

ُِٗحػٍ ٝذ٤حٕ ٝظ٤لطٚ ٌٝذطٚ  ذحإل٣ٔحٕ ، كحُٗحػٍ ال ٣ٌٕٞ ٖحػٍج ئال ئيج ًحٕ ٣ٛىٌ ػٖ ٌؤ٣س ئ٣ٔح٤ٗس 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  چ ٹ ٹ ٣ٝو٤ٖ غحذص ، ٝػَٔ ٚحُف   

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  

ُْٝ ٣ٌطق جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ذٔح هىٓٚ ٖٓ  774 - 777الشعراء/  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ی  

رٍ ٚلحء ُـطٚ نٍ ٣طؼِن ذحٌَُٗ ػآٓؼ٤حٌ ٗوى١ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٟٕٔٔٞ كو١ ، ذَ هىّ ٓؼ٤حٌج ٗوى٣ح 

، ٢ ُـس ه٣ٍٕ جُط٢ أٚركص ُـس ٓوىْسي أٍُُُٗ ذأؾٞوٛح ٝأكٛكٜح ، ٝٛئٝٗوحتٜح ٖٓ جُِٜؿحش جُـ٣ٍرس ، 

 ،ككلع جُوٍإٓ ُِؼٍخ ُـطْٜ ، ٝأٓىٛح ذحُلحظ ؾى٣ىز ٝٓؼحٕ ْى٣ىز، ٌْٜٝٓ٘ ٖٓ جٓطالى ٗح٤ٚس جُر٤حٕ 

ر١ ذٔؼحٕ ٝأُلحظ ٚحوٌز ٖٓ ٝضًٝم جُٗؼٍ ، ٝٗوى ٌو٣ثس ٖٓ قٓ٘ٚ ، ػ٠ِ أْحِ و٢٘٣ ئ٣ٔح٢ٗ ٍٓض

 ٖٓ يُي ٓح هحُٚ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػٜ٘ٔح ق٤ٖ ْٔغ قٓحٕ ذٖ غحذص ٣وٍٞ  0ٌٓٗحز ٌذح٤ٗس
*
 : 

 ًِــــــــــرىز جألْــــــــــــــــى حٓٞج٣ُْٟ  ٣ّأذ٠ ٢ُ ج٤ُٓق ٝجُِٓحٕ ٝهـــــٞ                             

  ٝال قٍٞ ٝال هٞز ئال ذح  كوحٍ جذٖ ػٍٔ:أكال هحٍ ٣أذ٠ ٢ُ هللا

أقّ جذٖ ػٍٔ إٔ ًِٔس جُِٓحٕ ٛ٘ح هِوِس ك٢ ٌٓحٜٗح  ، ٝجُٔوحّ ٣وط٢ٟ جْطؼٔحٍ ُلع جُؿالُس ذىال كوى 

ٜٓ٘ح 
(4)

ٝجُٗٞجٛى ػ٠ِ ًٛج جُ٘كٞ ًػ٤ٍز ؾىج ،  ٝهىّ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٌؤ٣س ػحٓس ػٖ جُؿٔحٍ ٓإْٓح  

جٌُٔطرس جُ٘وى٣س ذحُؼى٣ى ٖٓ جُىٌجْحش جُٔططح٤ُس ػرٍ ُِ٘وى جُٔ٘طِن ك٢ جُكٌْ ػ٠ِ جُ٘ٛٞ٘ ، ٝأغٍٟ 
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 ػٖ جُرالؿس ٝجُ٘وى ، ٓ٘لِٛسجُؼٌٛٞ ُٓٔس جإلػؿحَ جُط٢ ك٤ٚ، ق٤ع ُْ ضٌٖ ًطد جإلػؿحَ جُوٍآ٢ٗ 

ٖٝٓ أٜٛٔح ٓؿحَ جُوٍإٓ ألذ٢ ػر٤ىز ج١ًُ ٣ؼى أٍٝ جُٔٛ٘لحش ٝأًِٜٔح ٖٓ ٗحق٤س ضطر٤ن جُٔلّٜٞ 

ُِ٘وى جإلْال٢ٓ ج٣ُُ٘ٚ ٝجُؼحوٍ ك٢ ضو٤٤ْ جُ٘ٛٞ٘ ٝٗوىٛح كك٤ٖ  جُوٍآ٢ٗ ػ٠ِ جُ٘ٙ ، ًٝحٕ ذكن ٗٞجز

 :ج٢ُِٔٓ  ٣ؼٍٜ أذٞ ػر٤ىز ذ٤ص نلحف ذٖ ٗىذس

 ص ٓحٌُح ٕٔ ضي ن٢ِ٤ هى أ٤ٚد ٤ٜٔٚٔح                     كؼٔـــــىج ػ٠ِ ػ٢٘٤ ض٤ٔكا           

ٻ  چجُٗحٛى ذوٍٞ ضؼح٠ُ ٣وٍٞ ٓػرطح ٓؼ٠٘ جُوٍإٓ : ٝك٢ ٓؿحَٙ ٓح ؾحء نرٍج ػٖ جُـحتد غْ ن٠ٞد 

جُٗحٛى كطظٍٜ ُٚ ٓهح٠رس  جُؼٍخهح٠د ضٝهى " ٣ؼود هحتال :  2جُروٍز / چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ   پ

"  جُـحتد ، ًٔح كؼَ نلحف
*
، هِ٘ح ُٝٞ إٔ ٖحػٍج ٗٓؽ ػ٠ِ ٗلّ جُٔ٘ٞجٍ ٓوطى٣ح ُوِ٘ح ُٚ: أقٓ٘ص  

ٝأؾىش 
(7)

ٍ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٣ؼى أٚال ٖٓ ، ٝٓحَج، ْٝحٌ ػ٠ِ ًٛج جُٜٔ٘ؽ جُلٍجء ك٢ ٓؼح٢ٗ جُ٘كٞ  

، جإل٣ٔحٕٛىم ك٢ جُوٍٞ ٝجألٓحٗس ،ٍٝ جُ٘وى ذٔح ك٤ٚ ٖٓ ئٖحٌجش ضطؼِن ذحُ٘حهى ٝػِٔٚ جُط٢ ٜٓ٘ح: جُجٚٞ

ٝجُٔٞٞٞػ٤س ،ٝضأ٤ًى أ٤ٔٛس جٌُِٔس ٝجُٔٛطِف ، ٝجْطكٟحٌ ج٤ُ٘س ٝجُـح٣س ٝجُٜىف ،ًٛج كٟال ػٖ 

٘حهى جْطكٟحٌٛح ذٔح ؾحء ذٚ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٖٓ أػؿحَ ُـ١ٞ جُٔوح٤٣ّ جُؿٔح٤ُس ٝجُِـ٣ٞس جُط٢ ٣ٌٖٔ ُِ

ٝذ٤ح٢ٗ ٝجِْٞذ٢ ٝذ٤ٛـس جُهطحخ جألوذ٢ ، ك٤ٌٔ٘٘ح ئيٕ إٔ ٗ٘طِن ٖٓ ًٛج جألْحِ جُٔط٤ٖ ، ذ٠ٍٗ إٔ  

ٗكٖٓ جُطؼحَٓ ٓؼٚ ذٞٚلٚ ًطحذح ٓوىْح ٣كطؽ ذٚ ال ػ٤ِٚ، ٓغ ٌٍٞٝز جُطْٞغ ك٢ وجتٍز جالؾطٜحو ك٢ 

جُ٘وى٣س ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جُوٍآ٤ٗس ، ك٤ِّ ذحٌٍُٟٝز إٔ ٣٘ٙ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ػ٠ِ ػ٤ِٔس جْط٘رح٠ جألقٌحّ 

 س٤ٜٓػَ ًٛٙ جُوٟح٣ح ػ٠ِ ٗكٞ ٣ٍٚف ؛ ألٗٚ ؿ٤ٍ ٓؼ٢٘ ذحُؿُت٤حش ٖأٜٗح ٖإٔ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔٓحتَ جُلو

ٝجٍُٗػ٤س جُٔٓط٘رطس ، ٝٛٞ ٣َحوز ػ٠ِ يُي ٤ُّ ًطحخ أوخ أٝ ٗوى ٝٗكٞٛٔح ٖٓ جُؼِّٞ ٝجُٔؼحٌف ، 

خ هللا جُؼظ٤ْ ج١ًُ أُُٗٚ ٜٓ٘حؾح ٖحٓال ٌَُ ٓح ٣طؼِن ذك٤حز جإلٗٓحٕ ٓؼحٖٚ ٝٓؼحوٙ . ذَ ٛٞ ًطح

ٝجُٔٓإ٤ُٝس ضوغ ػ٠ِ ػحضن جُ٘حهى جإلْال٢ٓ ج١ًُ ٣٘رـ٢ ػ٤ِٚ ضكى٣ى أٍٚٞ جُ٘ظ٣ٍس جُ٘وى٣س ٖٓ نالٍ 

ٍٚٞ ٓٛحوٌٛح جإلْال٤ٓس ذؼو٤ِس ضؿٔغ ٓح ذ٤ٖ جٍُٔٝٗس ٝجُهرٍز جُؼ٤ِٔس جُٔطهٛٛس جُٔ٘طِوس ٖٓ جأل

ذحضؿحٙ جُلٌٍ ٤ُّٝ جُؼٌّ ، ٝجالذطؼحو ػٖ جُ٘ظٍز جُؿُت٤س ٝجُطل٤ٍٓ جُٔٞٞؼ٢ ًٔح كؼَ جُرؼٝ ٓغ 

 )ذى ٖٓ جُطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جُو٤ٟس ٝٓغ ًَ ه٤ٟس جٗطالهح ٖٓ هُٞٚ ضؼح٠ُ: ج٣٥س جُٔطؼِوس ذحُٗؼٍجء، كال

ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  

ٖٝٓ وٕٝ ئٛٔحٍ ُٗحٌوز ٝال    ٥9البقرة/  کک   ک  گ  گ    گ  گ  ڳ   ژ  ڑ  ڑ   ک 

ـ٤ٍ هٛى ٍٓكٞٞس ٍٖػح ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ ًطحخ هللا ْٝ٘س ذٝجٌوز ؛ ألٕ ٜٓ٘ؿ٤س جالٗطوحء ذوٛى أٝ 

ٝجُٔطِٞخ جُ٘ظٍز جُٔطٌحِٓس ٝجْطوٍجء جُٗٞجٛى؛ ُطكى٣ى جُهح٘ ...  ٌُْٞٚ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ

ٝجُهٍٝؼ ذلٌٍز ٝجٞكس جُطٌٛٞ ،ضرطؼى ػٖ أِْٞخ ٠ٍـ جُٗٞجٛى .. جُكٍجّ جُكالٍ ٝ.. ٝٝجُؼحّ 

ٝجُطٍٜخ ٖٓ جْطهٍجؼ )جُلوٚ جُ٘وى١ (ًٔح كؼَ جُؼِٔحء جُوىٓحء ٌقْٜٔ هللا ، ج٣ًُٖ جًطلٞج ذًًٍ أْرحخ 

ْطـِٚ ضال٤ًٓ ججٍُُ٘ٝ ٖٓ وٕٝ جُططٍم ئ٠ُ جُؿٞجٗد جألوذ٤س ٝجُ٘وى٣س ؛" كأٝؾى يُي كٍجؿح كو٤ٜح 
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ج٤ُٞٗح٤ٗس ك٢ جُؼٍٛ جُؼرح٢ْ ،ٝػ٘ىٛح هحٓٞج ذطؼرثس ًٛج جُلٍجؽ ، ٝيُي ذطٍؾٔس ٗظ٣ٍحش جُٗؼٍ  جُلِٓلس

ػ٘ى أكال٠ٕٞ ٝأٌْطٞ ٌٝٛٞجِ، ٓٔح أٝؾى ٗوىج ػٍذ٤ح ػ٠ِ هٞجػى جًُٝم جإلؿ٣ٍو٢ ٣٘كٍف ذًٝم 

ٖ جألٓس ػٖ جالْطوالٍ ٝجُط٤ُٔ ، كٌحٕ ًٛج ْررح ك٢ ئؾٜحٜ ج٤ُٔالو جُكو٤و٢ ُ٘وى ئْال٢ٓ ٣هٍؼ ٓ

". ٍٓؾؼ٤س جألٓس ٖٝٓ ئٗطحؾٜح جإلذىجػ٢
(9)

 .٣ىٌٝ ػ٠ِ أذٞجخ جُ٘ظ٣ٍحش جُٞجكىز٤ُرن ٗوىٗح جُٔؼحٍٚ  

 األحاديج النثىية:  -2 
٣رىٝ ُِرؼٝ إٔ كٌٍز جُركع ػٖ  جٍٚٞ جُ٘وى ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ كٌٍز ٓٓطك٤ِس ، ُػالغس أْرحخ     

جُوٍإٓ  -ٝجُػحُع. ٢ ػ٤ٓٞٔطٜح ُٖٜٝٔٞحٝجُػحٗ 0هِس جُ٘ٛٞ٘ جُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ ًٛٙ جالٍٚٞ–جألٍٝ 

ٝهى كحش ٛإالء إٔ ػىّ جُط٣ٍٛف ذحُ٘ٛٞ٘ ك٢  0أٌٓٞ جألوخ ٝٗوىٙذُٚ  ػالهسج٣ٌٍُْ ًطحخ ض٣ٍٗغ ال 

ٝجٍُٗػ٤س أقٌحّ ُْ ضٍو ك٢  س٤ٜجُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٤ُّ ْررح ػ٠ِ ػىّ جضهحيٙ أٚال ، كل٢ جُٔٓحتَ جُلو

ئي  ٜٗح يًٍش أؾٔحال كؿحءش جُٓ٘س ٓٞٞكس ٖٝحٌقس ُٜح ،جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ، ٝئٗٔح يًٍش ك٢ جُٓ٘س، أٝ أ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  ٹ ٹچ ال ٣ٌٖٔ جالْطـ٘حء ذحٌُطحخ ػٖ جُٓ٘س 

آل  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

٘س جُهِلحء كؼ٤ٌِْ ذٓ٘ط٢ ْٝ 000ٖٝٓ غْ كوى هحٍ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ: )  727عمران: 

ََّ ٓكىغٍس  ً َّٕ جؾً، ٝئ٣حًْ ٝٓكىغحش جألٌٓٞ، كاِ ٞج ػ٤ِٜح ذحَُّ٘ٞ ُّٟ جُٜٔى٤ِّ٣ٖ جٍُجٖى٣ٖ ضٌٔٓٞج ذٜح ٝػ

َُّ ذىػٍس ٞالُسٌ  ًطحخ ٖحَٓ ٜٝٓ٘ؽ ق٤حز ٣ِٛف ٌَُ َٓحٕ ٣ٝطؼِن ذٌَ ج٣ٌٍُْ كحُوٍإٓ  .(2)(ذىػسٌ، ًٝ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ   ڄ   ڄ چ أ٠ٞجٌ جإلٗٓحٕ ٖٓ ؿ٤ٍ نَِ ٝال ضو٤ٍٛ هحٍ ضؼح٠ُ: 

ٝهى ؾحءش جألقحو٣ع جُ٘ر٣ٞس   4٥ /األنعام چڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   

َ ج١ًُ يًٍٙ جُوٍإٓ ذًٜج جُهٛٞ٘ ، ٝ ٓطلوس ضٔحٓح ٓغ ُِٔٔؿ سٖحٌق ك٤ٚ  ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٗؼٍ ٝجُ٘ظٍ

 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ   چ      جُطٌٛٞ جُوٍآ٢ٗ ُٔلّٜٞ جُٗؼٍ ٝٝظ٤لطٚ، هحٍ ضؼح٠ُ

  7 – 4 /النجم
ك٘ؿى جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٣كع جُٗؼٍجء ج٤ُِٖٔٓٔ ػ٠ِ ٓٞجؾٜس أػىجتْٜ ٖٓ 

ه٣ٍٗح  ٞجأٛؿ)ٖٓ أٗٞجع جُؿٜحو ك٢ ْر٤َ هللا ،كوحٍ ُكٓحٕ ذٖ غحذص :ذحُٗؼٍ ذٞٚلٚ ٗٞػحً ج٤ًٍُٖٗٔ 

حُ٘رَ ذٖٓ ٌٖن  حكاٗٚ أٖى ػ٤ِٜ
(7)

ٝجألقحو٣ع ك٢ ًٛج جُرحخ ًػ٤ٍز ًِٜٝح ضر٤ٖ ٓٞهق جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا  ، 

ػ٤ِٚ ِْْٝ ٖٓ جُٗؼٍ ٝٝظ٤لطٚ ٝٛٞ ٓٞهق ػحّ ٌَُ ٖحػٍ ٣طهً ٖٓ جُِٓحٕ ْر٤ال ُِؿٜحو 
)*(

 ٖٓٝ ،

جإلْالّ  ٜٗؿح ُك٤حضٚ ًِْٝٞٚ ، أٓح جُلٖ جُٗؼ١ٍ جُٔ٘كٍف جٍُٔض٢ٔ ك٢ أقٟحٕ جُلكٕ ٝجٍُي٣ِس كوى 

ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝٛٞ جُٔوٛٞو ذوُٞٚ: )ألٕ ٣ٔطِة ؾٞف أقىًْ ه٤كح ن٤ٍ ُٚ ٖٓ ٣ٔطِة يٓٚ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا 

ٖؼٍج(
 (٥ )

ٝؾ٢ِ ٛ٘ح إٔ ٓٞهق جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس  ٤ُٓح ٞى جُٗؼٍ ػ٠ِ ئ٠الهٚ، ٝئٗٔح ٛٔح 

٣ٝٓطؿِد جٌُالّ جُلحقٕ  ٣ٝو٢ٛ جإل٣ٔحٕ ٖٓ وجتٍضٚ ، ٤س ،ٞى جُٗؼٍ ج١ًُ ٣وٜٞ جُو٤ْ جإلٗٓحٗ

ٕ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٖؿغ جُٗؼٍجء ٝأػ٠ِ ٖٓ اٌٝجء يُي كٓح أليٝجم ٝجألنالم،  أٓح ٣ٝلٓى ج

ٝئٕ ٖٓ جُٗؼٍ ُكٌٔح( ، ٕ ٖٓ جُر٤حٕ ُٓكٍج)ئ ه٤ٔس جُٗؼٍ
(9 )

ْطكٖٓ جُٗؼٍ، ٝػلح ذٚ ػٖ حك
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، ٝهرَ جُطٞذس ٝ أػط٠ ه٤َ جُٗؼٍ ،ًٝحٕ أٚكحذٚ ٣طًجًٍٕٝ جُٗؼٍ ٝقى٣ع جُؿح٤ِٛس كال جُٔهطة

ْ ٌٝذٔح ضر٣ْٜٓ٘حٛ
(71)

ٓٞهلٚ ٖٓ  كٟال ػًٖٝحٗص ُٚ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ضٞؾ٤ٜحش ك٤٘س ٗوى٣س  

)ٓؿحُىٗح ػٖ ؾًٓ٘ح ( ـ ُذحْطرىجُٚ  ذٖ ٓحُي جالٗٛح١ٌ جُٗؼٍ ٝٝظ٤لطٚ ًطِي جُط٢ ٝؾٜٜح ئ٠ُ ٖؼٍ ًؼد

ؼْ ، كوحٍ ف جٕ ضوٍٞ ٓؿحُىٗح ػٖ و٣٘٘ح ؟ كوحٍ ًؼد : ِٗجي هحٍ ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ : أ٣ٛ

 ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ كٜٞ أقٖٓ ، 

كوحٍ ًؼد جُر٤ص .
(11)

 

 ضـــِٔغ جُوٞجّٗـــس ك٤ٜح ذًَ كهـــــــــٔس           ٓىٌ و٣٘٘حٓؿحُىٗح ػٖ                

 ٝذحُٔؼ٤حٌ جُل٢٘ يجضٚ ٗظٍ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ئ٠ُ ٖؼٍ جُ٘حذـس جُؿؼى١
(12)

  

 ٤ٍٗجض٤ص ٌْــــــٍٞ هللا ئي ؾحء ذحُٜىٟ           ٣ٝطِــــٞ ًطحذح ًحُٔـؿٍز أ               

 ٝئٗـح ٍُ٘ؾٞ كٞم يُي ٓظٍٜج           ٓؿىج ٝؾٞوجً ْٝإووجذِـ٘ح جُٓٔــــح                 

ًٜٙ جإلٖحٌجش جُل٤٘س ضل٘ى جٍُأ١ جُٓحتى جُوحتَ : )ذإٔ جُ٘وى ك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس ال ٣ؼىٝ جُطٞؾ٤ٚ ك

(ه٢ألنالج
ٌٝذٔح ضَِٓ ًٛج جُطٌٛٞ ٖٓ ٗلػحش جُٔٓطٍٗه٤ٖ جُٔٓٔٞٓس ُطؿى ُٜح أيجٗح ٚحؿ٤س ػ٘ى  )*(

ٝجُكن ًحٕ ٣ٌٖٔ ًُٜٙ جإلٖحٌجش ٝجُطٞؾ٤ٜحش إٔ ضٌٕٞ أٚال ُٞ  0ٖٓ جٌُطحخ ٝجُ٘وحو جُؼٍخ  ؿ٤ٍْٛ

ى٣س ؾٔؼص ك٢ ق٤ُ ٝجقى، ٝضؼحٞىش جُؿٜٞو ػ٠ِ هٍجءضٜح ٝض٤٘ٛلٜح ، كل٤ٜح ضطٍْْ ٓالٓف ٗظ٣ٍس ٗو

، كٟال ػٖ جُطٞؾ٤ٜحش جُل٤٘س ٝجُِـ٣ٞس جُط٢ ٓحٌْٜح جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ٝجغٍٙضطؼِن ذطكى٣ى ٝظ٤لس جُٗؼٍ 

ػ٤ِٚ ِْْٝ ػ٠ِ ذؼٝ أذ٤حش جُٗؼٍ، ٝجقطٌحٓٚ جُٔؼ٤حٌ جألناله٢ جٍُٔضر١ ذو٤ٟس جُٛىم ػ٠ِ أْحْٚ 

ذحُ٘وى ئيج أونَ ك٢ ق٤ُ ك٢ يُي ٓح ٣ٓة ُِ٘وى كأ١ ٌٍٞ ٣ِكن  جٕ جألناله٢ جُ٘حذغ ٖٓ جُى٣ٖ ، ٝال أظٖ 

ُْهص  ٓػَ ًٛٙ  ذٞٚلٚ ٝجقىجً ػِٔٚ جألْحِ جألناله٢  ٖٓ جألّْ جُل٤٘س ٝج٤ٌُِٗس جألنٍٟ ؟، ٝهى ٌ

ج٣ًُٖ ؾؼِٞج ٖٓ جألنالم ٝجُو٤ْ جُى٤٘٣س ٓؼ٤حٌج 0جُٔالٓف ػ٠ِ ٗكٞ أًرٍ ك٢ ػٍٛ جُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ

ٝجْطٍٔش ًٛٙ جألقٌحّ   0ٌٚٞ جُ٘وى أْح٤ْح ك٢ ػ٤ِٔس ضو٣ْٞ جُٗؼٍ ٝٗوىٙ ٖٓ نالٍ ٓٔحٌْطْٜ ُرؼٝ

ٝجْطٍٗف ػِْ جٌُالّ  ٤٠ِس نالكس جُٛكحذس ٝٓح ذؼىٛح ئ٠ُ جٍُٔقِس جُط٢ أ٠ِص جُلِٓلس ذٍأْٜح ،

ئ٠ُ قظ٤ٍز جإلْالّ أؾ٘حِ َِٝٓ ػى٣ىز ؛ ٗط٤ؿس ُِلطٞقحش جإلْال٤ٓس ، ُٝوحذ٤ِس  صج٤ُٔىجٕ ، ٝونِ

كٌحٕ ٖٓ جُطر٤ؼ٢ إٔ ٣طأغٍ جُلٌٍ جُ٘وى١ ذًٜٙ  جإلْالّ ػ٠ِ جقطٞجء جُؿ٤ٔغ ضكص ؾ٘حق٤ٚ جُىجكث٤ٖ ،

جُٔإغٍجش ٣ٝوق ذؼٝ جُ٘وحو ٓٞهلح ٍٓضرٌح ٖٓ ه٤ٟس جُى٣ٖ ٝجألنالم ٝجُٗؼٍ ْٝٛ  ذٛىو جُىكحع ػٖ 

جُٔٞجهق ُْ ضطؿحَٝ جُط٘ظ٤ٍ ئ٠ُ جُٔٔحٌْس جُط٢ ظَ ك٤ٜح جُ٘حهى  ٕ ًٛٙأال ئحػٍ أٝ جُٜؿّٞ ػ٤ِٚ  ، جُٗ

 ٣0ٖ ٝجألنالم ، ًٔح ْ٘ر٤ٖ يُي القوح ئٕ ٖحء هللا٣ٍكٝ ٌكٟح هطؼ٤ح جُلَٛ ذ٤ٖ جُى

يٕ كحٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس جُط٢ ٍٗؾٞٛح ك٢ ٤ٓىجٕ جُ٘وى ٤ُٓص ذىػس ، ٝال ٗرطح ٓوطٞع جُؿًٌٝ ذَ ٢ٛ ئ

ًٝٛج هْٓ ٖٓ 0جْطٍٔجٌ ٝذؼع ٍُٔٗٝع ٗوى١ ُٚ هٞجػىٙ ٝجُٚٞٚ جُط٢ ض٘حءش ػ٘ح ُؼٞجٌٜ ًػ٤ٍز 

 : ٣س ٝػ٠ِ ٓٓط٤٣ٖٞأُٚٞٚ جُٔطٔػِس ذٔح ٌٝو ك٢ جُٓ٘س جُ٘رٞ

جُٔٓطٟٞ جُؿُت٢: نح٘ ذرؼٝ جُٔٞجهق جُل٤٘س ٝجُطك٤ِ٤ِس ػ٠ِ ٚؼ٤ى جٌَُٗ ٝجُٟٕٔٔٞ ك٤ٔح أٝغٍ 

؛ الؾطٜحو ك٢ ؾٔؼٜح ْٝٞ ذؼٟٜح ُرؼٝػٖ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٖٓ هٍٞ أٝ كؼَ أٝ ضو٣ٍٍ، ٓغ ج

ِٚ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ ًٛج جُرحخ، الْطهٍجؼ جألقٌحّ جُ٘وى٣س جُٔطؼِوس ذحألوخ ، ٝٓكحُٝس ضل٤َٛ ٓح أؾٔ

ر٤٘س ُِوٍإٓ ػ٠ِ ٖٓ نالٍ جُٓ٘ ُٓ  : ٝكن ٗظٍز ٤ُٖٞٔس ، ٖٝٓ ًٛٙ جألقحو٣عس جُ٘ر٣ٞس ذٞٚلٜح 
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ٓح نال هللا  ٢ءٍ )ٓح هحٍ جُٗؼٍجء ذ٤طح أٚىم ٖٓ هُْٜٞ أال ًَ ٖ هُٞٚ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ: -

(00ذح٠َ
(74)

 

جٌُالّ( ٝهر٤كٚ ًور٤ف ،قٓ٘ٚ ًكٖٓ جٌُالّ ، جٌُال٠ِّٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ )جُٗؼٍ ذُُٔ٘س ٝهُٞٚ  -
 (77)

   

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ:)ٖٓ هحٍ ك٢ جإلْالّ ٖؼٍج ٓوًػح كِٓحٗٚ ٛىٌ( ٝهُٞٚ  -
 (79)

 

 ٓؼ٘حٛح ٝٛٞ ًَ ٓح أٝغٍ ػٖ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ك٢  جٌُِٔس ٝ جُٔٓطٟٞ ج٢ُُٞٔٗ )ج٢ٌُِ(:

ح٣س جُِٓحٕ ك٢ ضٞؾ٤ٚ جٌُالّ ٍٝٚكٚ، ٝجْطؼٔحٍ جٌُ٘ ٝجغٍ، ٝجُلٛحقس ٝؾٔحُٜح، ٝجغٍٙ ٝجُر٤حٕ 

ٝجُط٣ٌٞس ك٢ قى٣ػٚ ،ٝضـ٤٤ٍٙ ذؼٝ أْٔحء جألٌٓ٘س ٝجألٖهح٘ ٝجُطٍم ؛ ُوركٜح ذأنٍٟ أؾَٔ ٜٓ٘ح ، 

 0ٝقٖٓ جْطؼٔحُٚ ُِكٍٝف ٝجألوٝجش جُِـ٣ٞس ، ٌٝكٟٚ ُرؼٝ ج٤ُٛؾ ألْرحخ ٍٖػ٤س ٝجِْٞذ٤س 

ٍ ٤ضـ٤ طَٜ٘ ٖٓ ٓؼ٤٘ٚ جُػٍ ، ٖٝٓ ؾِٔس ًٛج ج٤ٍُٚى:ًٝٛج  ٤ٓىجٕ ٌقد ذكحؾس ئ٠ُ ؾٜٞو ٓطٍجٚس ُ
ٕ "ئ  ٜٝٓ٘ح :جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ُرؼٝ ج٤ُٛؾ ٝجألْح٤ُد، ذٔح ٣طلن ٝجُطٌٛٞ جإلْال٢ٓ، 

: ضَِؼّ ج٤ُٗطحٕ كوحٍ: "ال ضوَ ِصٌؾال هحٍ ً٘ص ٌو٣ق جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللّا ػ٤ِٚ ِْْٝ كؼػٍش وجذطٚ، كو

ضؼحظْ قط٠ ٣ٌٕٞ ٓػَ جُر٤ص ٣ٝوٍٞ: ذوٞض٢، ٌُٖٝ هَ: ذْٓ هللّا؛ كاِٗي  ضؼّ ج٤ُٗطحٕ؛ كاِٗي ئيج هِص يُي

 " ئيج هِص يُي ضٛحؿٍ قط٠ ٣ٌٕٞ ٓػَ جًُذحخ
(16)

 

ًًج ًًٝج. ٌُٖٝ هَ: هىٌ هللا، ٝٓح ٖحء كؼَ.  ًحٕ ٝهُٞٚ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ:) كال ضوَ: ُٞ ئ٢ٗ كؼِص

 كإ ُٞ ضلطف ػَٔ ج٤ُٗطحٕ((
(17)

 .  
ُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ كوحٍ: ئٌْٗ ض٘ىوٕٝ ٝئٌْٗ ضًٍٕٗٞ، ضوُٕٞٞ: ٓح ٖحء هللا ٕ ٣ٜٞو٣ح أض٠ جئو-

ٝضوُٕٞٞ: ٝجٌُؼرس، كأٍْٓٛ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ئيج أٌجوٝج إٔ ٣كِلٞج إٔ ٣وُٞٞج: ٌٝخ  ،ٖٝثص

ؼرس،٣ٝوُٕٞٞ:ٓح ٖحء هللا غْ ٖثصجٌُ
(17*) 

. 

 ٌٍُّ، ٝال ضوُٞٞج: ن٤رس جُىٍٛ، كإ هللا ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ هحٍ: )ال ضٓٔٞج جُؼ٘د ج ٚػ٘ٝ-

ٛٞ جُىٍٛ(.
 (7٥)

 

كٓٔحٛح نٍٟزػلٍز ٍٓ ذأٌٜ ض٠ٔٓ أٗٚ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ  ٝػ٘ٚ -
 (72)

 

 (وحٍ:) أٗص ٛٗحّكْٔغ ٌؾال ٣وٍٞ ٣ح ٖٜحخ أٗٚ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝػ٘ٚ  -
(20)

 

 حقح ٝال ٗؿ٤كح ٝال أكِفٌذ ٣ٓحٌجً ٝال )ال ض٤ٖٔٓ ؿالٓي جٗٚ هحٍ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝػ٘ٚ
(21)

 ) )*(
 

 ألىال الصحاتة والتاتعني  -3 
هللا ػْٜ٘ أؾٔؼ٤ٖ آ٣س ك٢ جُٛىم ٝجُؼىٍ، ْٝٛ جُططر٤ن جُؼ٢ِٔ ُإلْالّ ، ًٝحٗٞج  ٢جُٛكحذس ٌٞ      

ذكن ٓٛحقق ضىخ ػ٠ِ جألٌٜ ،ًٔح أْٜٗ أٚكحخ ذ٤حٕ ٝكٛحقس ٝيٝم ٌك٤غ ، ٌٝأ١ ْى٣ى ٝكطٍز 

يُي أٚكحخ ػٜى ٝٝػى ٌقٔحء  كٟال ػٖٝنِن ؾْ ، ٝقىِ ٚحتد ْٝٛ   ٤ِْٔس ، ٝٗظٍز غحهرس،

ذ٤ْٜ٘ أٖىجء ػ٠ِ جٌُلحٌ ٣وُٕٞٞ جُكن ٝال ضأنًْٛ  ك٢ هللا ُٞٓس التْ ، ٝضِي أٌٓٞ ال ضؿطٔغ ك٢ ؾ٤َ 

ؿ٤ٍ ؾ٤ِْٜ ، ْٝٛ ذًُي جُٔػحٍ جألػ٠ِ  ذٌَ ٓح ٣ٛىٌ ػْٜ٘ ٖٓ َٛى ٝػرحوز ٝٚرٍ ٝضًَٞ ٝض٣ٞٛد 

ٌجء ٗوى٣س ٝٓٞجهق ٝضؼ٤ِوحش؛ ُٟٖ٘ٔ ُ٘وىٗح آٗطٞهق ػ٘ى ذؼٝ ٓح ذًٌٝٙ ٖٓ ٝٗوى ، كك١ٍ ذ٘ح إٔ 

ْالٓس جُوحػىز ٝغرحش جألَٚ،  ٝ ٗكلع ُٚ ٣ٞٛطٚ ٝيجضٚ جُط٢ ًحوش إٔ ضطال٢ٖ نِق ْكحذحش جُ٘ظ٣ٍحش 

جُٞجكىز ، ٝضؼى ٓٞجهق جُٛكحذس جُ٘وى٣س جٓطىجوج ُٔٞهق جُوٍإٓ  ج٣ٌٍُْ ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس ٖٓ جُٗؼٍ 
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ضطر٤ؤٜح ُِٔوح٤٣ّ جإل٣ٔح٤ٗس ك٢ ػ٤ِٔس جُ٘وى، كأذٞ ذٌٍ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٣ػ٢٘ ػ٠ِ ُر٤ى ذٖ ٝٝظ٤لطٚ ٝ

كوحٍ:ٚىهص ُٝٔح هحٍ ُر٤ى : ًَٝ ٗؼ٤ْ ال 000ٓح نال هللا ذح٠َ  ٢ءٌذ٤ؼس جُؼح١ٍٓ ق٤ٖ هحٍ: أال ًَ ٖ

ٓكحُس َجتَ  هحٍ جُٛى٣ن: ًًذص 
(77)

هحٍ ،ٝقٍ٘ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ػ٠ِ وػْ ًٛٙ جُٔوح٤٣ّ ق٤ٖ 

الذٖ ػرحِ أٗٗى٢ٗ ألٖؼٍ جُ٘حِ ج١ًُ ال ٣ؼَٟ ذ٤ٖ جُوٞجك٢ ٝال ٣طرغ ق٢ٖٞ جٌُالّ هحٍ: ٖٝٓ يُي ٣ح 

أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ؟ هحٍ: ٤ٍَٛ جذٖ أذ٢ ٠ِْٔ
(74)

ٝٛٞ ج١ًُ ؾؼَ ٞٞجذ١ ُِٗؼٍ ٝه٤ى ؿٍٜ جُٜؿحء ، 0 

حٕ ذٖ ذىٌ ، ٝػحهد ج٣ًُٖ ٣ِ٘ٓهٕٞ ػٖ ٓرحوب جإلْالّ ٝأٝجٍٓٙ ، ككرّ جُكط٤ثس ُٔح ٛؿح جُُذٍه

ٝأٍٓ ذٓؿٖ أذ٢ ٓكؿٖ جُػول٢ ٍُٗذٚ جُهٍٔ
(77)

، ٤ُأش جُه٤ِلس جٍُجذغ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ٢ٌٞ هللا 

ػ٘ٚ ك٤ٟغ ٓؼ٤حٌج ؾى٣ىج ٣طؼِن ذحُر٤ثس ٝجُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ٣ّٞ ض٘حظٍ ذكٍٟضٚ جُوّٞ ًٝحٕ ك٤ْٜ أذٞ 

ٌَ ٣٘طٍٛ ُٔح ٣ٍجٙ كوحٍ ػ ٢ِ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ قحًٔح جألْٞو جُىؤ٢ُ ، ٝجقطىّ جُ٘وحٔ ذ٤ٖ جُٗؼٍجء ً

ًَ ٖؼٍجتٌْ ٓكٖٓ ُٞ ؾٔؼْٜ َٓحٕ ٝجقى ٝؿح٣س ٝجقىز ًٝٓٛد ٝجقى ك٢ جُوٍٞ ُؼِٔ٘ح أ٣ْٜ  " ٝٓ٘طوىج

أْرن ئ٠ُ يُي ، ًِْٜٝ هى أٚحخ ج١ًُ أٌجو ٝأقٖٓ ٝئٕ ٣ٌٖ أقى أكِْٟٜ ًح١ًُ ُْ ٣وَ ٌٛرس ٝال 

(79) "ٗٚ ًحٕ أٚكْٜ ذحوٌز ٝأؾٞوْٛ ٗحوٌزاأُو٤ّ ذٖ قؿٍ ك ؤٌؿرس جٍٓ
ُٝؼٍٔ ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ٌؤ٣طٚ  

ُٗؼٍ كوى ١ٌٝ ػ٘ٚ أٗٚ ُٔح ض٠ُٞ جُهالكس ضٞجكى ػ٤ِٚ جُٗؼٍجء ٣ٍؿرٕٞ ك٢ جُٔى٣ف كوحٍ ُٖٔ ػ٘ىٙ ك٢ ج

أٍْٓٛ ذحالٍٗٛجف غْ أيٕ ٌُػ٤ٍ ذٖ ػرى جٍُقٖٔ ٝٗرٜٚ ئ٠ُ جُٛىم ك٢ جُوٍٞ
(72)

ٝهى ضلٍهص ٓػَ ًٛٙ  

ضطرؼٜح ٌُٜٝ٘ح، ُٞ  -ٛ٘ح -ٝجألوخ ، ٤ُّٝ جُٔوٛٞو  جٍُٝج٣حش ك٢ ذطٕٞ ًطد جألنرحٌ ٝج٤ٍُٓ ٝجُكى٣ع

ؾٔؼص ٌُِٗص ٓحوز ؾ٤ىز ذ٤ٖ ٣ى١ جُ٘حهى ٌُٖ ػٔال ٖٓ ًٛج جُور٤َ ُْ ٣كَٛ ذؼى ٤ُرن جُٜٔ٘ؽ جُ٘وى١ 

ٝكن ٌؤ٣س  ك٤ٜح ػ٠ِوٕٝ جُ٘ظٍ ٖٓ جُٔؼحٍٚ ٣كّٞ ك٢ ئ٠حٌٙ جُلٍو١ ج١ًُ ٣هطٍُ ًٛٙ جٍُٝج٣حش 

 0ٜٓ٘ؿ٤س ٓطٌحِٓس

، حٌْس جألوذ٤س جُلؼ٤ِس ٖؼٍج ٝٗػٍج٤ّ أل٣س ظحٍٛز ٗوى٣س ضطُجٖٓ ٓؼٜح أٝ ضٓروٜح جُُٔٔٝٔح ًحٕ جُطأْ    

كوى ًطد قٓحٕ ذٖ غحذص ٝػرى هللا ذٖ ٌٝجقٚ ًٝؼد ذٖ ٓحُي ٖؼٍج ٗوِٞج ك٤ٚ"أؿٍجٜ جُٗؼٍ ٖٓ 

جُلهٍ ذحًُجش ٝجُور٤ِس ئ٠ُ جالػطُجَ جُؼوى١ ٝج٤ُٓح٢ْ، ٖٝٓ جُـٟد ٝجُٜؿحء جٍُٔضر١ ذٔٛحُف جًُجش 

ٍُْٞٚ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، ٖٝٓ أوخ جُطٌٓد ئ٠ُ أوخ جالٗطٔحء جُؼوى١، ٠ُ جُـٟد   ضؼح٠ُ ٝئُ

ٖٝٓ جُٔىـ ذىجكغ جُٔىـ ئ٠ُ ٓىـ جُٜىٟ ٓوحذَ جُػٞجخ ٖٓ هللا ْركحٗٚ ٝضؼح٠ُ"
(74)

ٝأٌكى ٛإالء  

ى ٝجُٞػ٤ى، جُٗؼٍجء جُٗؼٍ ذٔؼحٕ ٝأُلحظ ؾى٣ىز ُْ ٣ؼٍكٜح هحْٓٞٚ ْحذوح ضطؼِن ذحُؿ٘س ٝجُ٘حٌ، ٝجُٞػ

ٝأْٔحء جألٗر٤حء ٝجُٛحُك٤ٖ ، ٝجألهٞجّ جُـحذٍز ٝهْٜٛٛ، ضُجٖٓ يُي ًِٚ ٓغ جٗرػحم ٌؤ٣س ٗوى٣س 

ئْال٤ٓس ذىش ذؼٝ ٓالٓكٜح ك٢ ٓح ١ٌٝ ػٖ جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ ، ٣ٌٖٝٔ أؾٔحٍ جٍُؤ٣س جُ٘وى٣س ُؼٜى 

 جُٛكحذس ذٔح ٣أض٢:

ٝجُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٖٓ ، ٕ ٓٞهق جُٛكحذس ٣ؼى جٓطىجوج ُٔٞهق جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ئ -

 0جُٗؼٍ ٝٝظ٤لطٚ ، ٝٛٞ ٓٞهق ٓطَٛ غحذص 

ضكٌْ جًُٝم جُل٢٘ جًُجض٢ ك٢ ػ٤ِٔس جُ٘وى ، ٝجُط٤ًٍُ ػ٠ِ ذ٤٘س جُ٘ٙ جُِـ٣ٞس ، ٝض٤ًٍد  -

جٌُالّ ٝٓطحذوس جُِلع ُِٔؼ٠٘ ، ًٔح ك٢ جُٔ٘وٍٞ ػٖ أذ٢ ذٌٍ ًٝٛج جُٔٞهق ه٣ٍد ٖٓ ٓٞهق 

٤ع جالػطٔحو ػ٠ِ جًُٝم جًُجض٢ ٝجُ٘ظٍ ئ٠ُ جُر٤٘س جُِـ٣ٞس ٓغ جُ٘حهى ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ٖٓ ق
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كحٌم ؾ١ٍٛٞ ٣طَٛ ك٢ إٔ جألقٌحّ جُ٘وى٣س ػ٘ى جُٛكحذس وجتٔح ٓح ٣ٛكرٜح جُطؼ٤َِ 

 0ٝجُطر٣ٍٍ

ى جُ٘وى ػ٘ى جُٛكحذس  ذو٤ٔس جألِْٞخ ٌٝٓحٗطٚ ، ٖٓ ق٤ع جُؿٞوز ٝجٍُوجءز جػطٔحوج ػ٠ِ ٣ؼ -

ذٖ جُهطحخ  جألُلحظ ، ٝٝٞٞـ جُٔؼح٢ٗ، ًٔح كؼَ ػٍٔجالػطىجٍ ك٢ جُوٍٞ ٝجُٛىم ُْٜٝٞس 

 . ٤ٍَٛ ٖؼٍ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٓغ

نٍ آ٣ؿد ٍٓجػحز ػحَٓ جُر٤ثس ٝجُُٓحٕ ك٢ ػ٤ِٔس جُكٌْ جُ٘وى١ ٝجُٔٞجَٗس ذ٤ٖ ٗٙ ٝ -

ٖٝحػٍ ٖٝحػٍ، ًٌٝٛج قٌْ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ،  ٝكحَٞ ذ٤ٖ جُٗؼٍجء ٝكَٟ 

 جُٔؼ٤حٌ ضطٌٞج ٝجٞكح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُ٘وى ك٢ ق٤٘ٚ جٍٓأ جُو٤ّ ػ٠ِ ؿ٤ٍٙ ، ٣ٝؼى ًٛج

  0ال ض٘لَٛ ك٢ ًٛج جٍُٟخ ٖٓ جُ٘وى جألقٌحّ جُى٤٘٣س ٝجألناله٤س ٝجُل٤٘س  -

 الرتاث النمدي العزتي:  -4       
أٚال ٖٓ أٍٚٞ جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس جػطٔحوج جٕ ٣ٌٕٞ ٌذٔح ٣ظٖ جُرؼٝ إٔ جُطٍجظ جُ٘وى١ ال ٣ِٛف      

ٗوحوٙ ٖٓ جُٔٓطٍٗه٤ٖ ٖٝٓ جُٔطأغ٣ٍٖ ذْٜ، ج٣ًُٖ ٣ٍٕٝ إٔ جُى٣ٖ ٝجألنالم ذو٤ح ٌجء وج٤ٌْٚ ٝآػ٠ِ 

ذؼ٤ى٣ٖ ػٖ ٤ٓىجٕ جألوخ ٝجُ٘وى جُؼٍذ٢
)*(
ٝجهططغ ٛإالء أوُس ٖٓ جُطٍجظ ٓرطٌٞز ػٖ ئ٠حٌٛح جُطح٣ٌه٢  

ٝجُٔ٘حل ج١ًُ ه٤ِص ك٤ٚ، ض٘ٓد ُألٚٔؼ٢ ٝجُوح٢ٞ جُؿٍؾح٢ٗ ٝأذ٢ ذٌٍ ج٢ُُٞٛ ٓطؿح٣َٖٝ جٌُػ٤ٍ ٖٓ 

قٌحّ جُ٘وى٣س ػ٘ى ٛإالء جُ٘وحو ٝؿ٤ٍْٛ، جُط٢ ضػرص ٌؤ٣طْٜ جإلْال٤ٓس ك٢ ػِْٜٔ جُ٘وى١ ، كأْْٜ جأل

ك٢  –ًٛج ك٢ ض٤ٍْم ٗظٍز جالٗلٛحٍ ذ٤ٖ جُطٍجظ جُ٘وى١ ٝ)جإلْال٤ٓس (، قط٠ أٞك٠ جُ٘وى جُطٍجغ٢ 

ٝهى ٣0ٛطِكحٕٓرطٌٞ جُِٛس  ػٖ جإلْالّ ، ًٝأٜٗٔح ٞىجٕ ال ٣ؿطٔؼحٕ  ٝنٛٔحٕ ال  -أػ٤ٖ جٌُػ٤ٍ ٓ٘ح

 :٢ٛٝ ؿِٔس ٖٓ جألٌُٓٞوٕٝ ٍٓجػحز  ٖٓػ٘ى جٌُػ٤ٍ  ْحو ًٛج جُْٞٛ

 ٝ٣ٓطرؼىٝج  ٍئٕ جُطٍجظ جُ٘وى١ ٝجٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس ٓطلوحٕ ك٢ أؿِد ٟٓح٤ٜٓ٘ٔح ،كحُ٘وحو جأل ُْ

ٕ جُ٘وى ئجُ٘ظٍز جإلْال٤ٓس ػٖ أقٌحْٜٓ جُ٘وى٣س ، ًٝحٕ ْٜٓ٘ جُوح٢ٞ ٝجُٔكىظ ٝجُلو٤ٚ ، غْ 

 0جٗرػن ٖٓ جُىٌِ جُرالؿ٢ جُوٍآ٢ٗ ٖٝٓ ًطد جإلػؿحَ  جألوذ٢  يجضٚ

  ئٕ جألقٌحّ جُ٘وى٣س جُط٢ جْطىٍ ذٜح جُوحتِٕٞ ذحُلَٛ ذ٤ٖ جُى٣ٖ ٝجُ٘وى ، ؾحءش ك٢ ٓؼٍٜ جُىكحع

ٕ ضؼ٤ٜٔٔح ٝذطٍٛح ػٖ ٤ْحهٜح جُطح٣ٌه٢ آٖ جضْٜٔٞٛ ذحُُٗىهس ٝجٌُلٍ؛ ًُج ك ذحَجءػٖ جُٗؼٍجء 

 0ٜٓ٘ؿ٤ح ٝجُظٍٝف جُط٢ ه٤ِص ك٤ٜح ٣ؼى نطأ

 ٝ ، ٜٗح ال ضؼى ٤ٖثح ذحُو٤حِ ٓغ ضأغٍ أقٌحّ ئئٕ ًٛٙ جألقٌحّ  ُْ ضطؿحَٝ جُط٘ظ٤ٍ ئ٠ُ جُططر٤ن

ٛإالء جُ٘وحو ذحٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس، كح٢ُُٞٛ ٗلٓٚ ٓػال ج١ًُ أٚرف هُٞٚ و٤ُال ُِوحت٤ِٖ  ذلَٛ 

 ٣ؼطوى ذوِرٚ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣٘رـ٢ ُؿحو أٝ ٓٔحَـ إٔ ٣ِلع ذِٓحٗٚ ٝال000جُٗؼٍ ػٖ جُؼو٤ىز ٣وٍٞ"

 ٓح ٣ـٟد هللا ػُ ٝؾَ ٣ٝطحخ ٖٓ ٓػِٚ"
(7٥)

ٝٓػَ ًٛٙ ج٥ٌجء جُط٢ ضطلن ٝجُطٌٛٞ جإلْال٢ٓ  

ذكحؾس ئ٠ُ ؾٜى ٝػ٘ح٣س ٌُِٗق ػٜ٘ح  -ك٢ ًطد جُطٍجظ جُ٘وى١ ز٢ٛٝ ًػ٤ٍ –جُٛك٤ف 

 هٍجءز جٌُٔٞٝظ جُ٘وى١ جُؼٍذ٢ ك٢ ٞٞءٝئذٍجَٛح؛ ُطٛك٤ف جُٔلح٤ْٛ جُهح٠ثس، ٝال ٣طْ  يُي ئال 

  0 ٝكن ٜٓ٘ؽ ٌٝؤ٣س ئْال٤ٓسػ٠ِ هٍجءز غح٤ٗس 
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  " ك٢ جُطٍجظ جُ٘وى١ ن٤ٍ ًػ٤ٍ َٝجو ٝك٤ٍ ال ٣هِٞ ٖٓ ونٖ ،كٜٞ ذكحؾس ئ٠ُ "ضٛل٤س ٝض٘و٤س

ُط٤٤ُٔ جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس  ٝض٘و٤طٜح ٖٓ) جُٗٞجتد جُلِٓل٤س( ٝجٌُال٤ٓس جُط٢ ػِوص ذٚ ، ًٝٛٙ 

ٔى جُ٘وى جإلْال٢ٓ ٓؼط٤حضٚ جُ٘ظ٣ٍس ٢ٌُ ٣ٓط -جُهطٞز ٜٓٔس ٖٓ ؾحٗر٤ٖ : جُؿحٗد جألٍٝ

ٕ ئي ئٝجُػح٢ٗ: ٣ط٤ف هٍجءز جٌُٔٞٝظ جُ٘وى١ هٍجءز ٚك٤كس  0ٝجُططر٤و٤س ٖٓ ًٛج جُ٘طحؼ جُٜحتَ 

 هٍجءز ٓحو٣س ٝذٔ٘حٛؽ ؿٍذ٤س ون٤ِس ٝٞغ أُٜٚٞح جُٔٓطٍٗهٕٞ ًٛج جٌُٔٞٝظ هٍأ

 ، كال ذأِ إٔ ٗأنً  جُطٍجظ جُ٘وى١ ك٢ أقٞجُٚ ؾ٤ٔؼح ٛٞ ؾٜى ئٗٓح٢ٗ ٣كطَٔ جُٛٞجخ ٝجُهطأ

٣ٍ٣ر٘ح، أٝ ٣طٛحوّ ٓغ أَٚ ٖٓ  ٝٗىع ٓح ٣ٍ٣ر٘ح ئ٠ُ ٓح ال ٚ ٓح ٣طلن ٓغ جُػٞجذص جإلْال٤ٓس،ٓ٘

ٝجٕ ػٔال ٓػَ ًٛج  0أٍٚٞ و٣٘٘ح ،ٝيُي ػٜٞ جُطٍٓٞ ػ٠ِ أػطحخ جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١ جُـٍذ٢

 ٢ٓ ٓطَْٛٞف ٣رٍَ جُؿحٗد جٍُٔٗم ٖٓ جُطٍجظ ، ٣ٝؿؼَ جُؿٜى جُ٘وى١ جُؼٍذ٢ ٝجإلْال

٣ل٢ٟ ئ٠ُ جٗؿحَ ٗظ٣ٍس ٗوى٣س ًحِٓس ، ك٢ ٝهص ٣ؼح٢ٗ ك٤ٚ ٗوىٗح ٖٓ جُكِوحش ٝجٞف جُوٓٔحش ، 

 0جًُجض٤س ٝجُطو٤ِى

  أٚال ٓط٤٘ح ٖٓ أٍٚٞ جُ٘وى  –ٝكن جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس ػ٠ِ جُٔطٌَٗ  –٣ؼى جُطٍجظ جُ٘وى١ جُؼٍذ٢

جذ١ جُط٢ ضْ ٝكن جُٟٞػ٠ِ جإلْال٢ٓ جُٔوطٍـ ئيج ٓح ُوٌِ ًٛج جُطٍجظ وٌجْس ٓٞٞٞػ٤س 

  0ذوححضكى٣ىٛح ْ

 اصىل أخزي:-5
 جهىد اإلسالميني ومماالتهم:-أ

ًػٍ ذؼى جُؼوى جُهحّٓ ٖٓ جُوٍٕ ج٤ُٔالو١ جُٔح٢ٞ جُ٘طحؼ جإلْال٢ٓ ، ٝض٘ٞػص ٤ٓحو٣٘ٚ       

ٝٓٞٞٞػحضٚ ، كٗطٍ ٓ٘ٚ ض٘حٍٝ جُط٤حٌجش ٝجُٔلح٤ْٛ جُٞجكىز ٝأٛىجكٜح ٝأغحٌٛح جُِٓر٤س ػ٠ِ ٝجهؼ٘ح 

ٍٕ وجٌش ؾٜٞوٙ قٍٞ 0َ جالْطٍٗجم ٝجُطـ٣ٍد ٝجُطؿى٣ى ٝجُكىجغس ٝجُٔؼحٍٚزجُٔؼحٍٚ ٓػ ٖٝطٍ غح

ٝجُٗطٍ جألن٤ٍ نٛٙ ُِ٘وى جإلْال٢ٓ ٓر٤٘ح  0ٓكٌٞ جألوخ جإلْال٢ٓ ضؼ٣ٍلح ٝٝظ٤لس ٝنٛحتٙ 

جألّْ جُل٣ٌٍس ٝجُؿٔح٤ُس ُِؼَٔ جألوذ٢ ٝٗوىٙ ، ٝأٍٚٞ جُ٘وى جإلْال٢ٓ ًٌٝحتُٙ ٝٓؼح٤٣ٍ جُكٌْ 

هىّ ًٛج جُٗطٍ ٗطحتؽ ٜٓٔس ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٗرؼح ٜٓٔح ٣ٍكى جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس جُ٘وى٣س ،  ٝجُط٤٘ٛق ، ٝ

ٓح ٣طٍـ ٖٓ ؿػحء ػ٠ِ  ضؿحٙذ٤ى أٗٚ ؿحُرح ٓح ًحٕ ٣ٛىٌ ػٖ ٌؤ٣س كٍو٣س نحٞؼس ٍُوٝو جألكؼحٍ 

ٕ ًٛج جُؿٜى جُ٘وى١ جُٔهِٙ ًحٕ ٣لطوى ئ٠ُ جٍُٔؾؼ٤س جٍُٗػ٤س ئجُٓحقس جألوذ٤س جُؼٍذ٤س ، ًٔح 

ك٢ ؾٞ ٖٓ جُكٔحِ جُلٍو١ ٝجُطٌٛٞ جُٔكىٝو ج١ًُ ٓ٘ؼْٜ ٖٓ 000ٍٔؾؼ٤س جألوذ٤س جُٔطهٛٛسٝجُ

جالُطلحش ًػ٤ٍج ئ٠ُ جُٔٛحوٌ جٍُٗػ٤س ٝجُطٍجغ٤س ك٢ ػ٤ِٔس جْطهٍجؼ جُٜٔ٘ؽ  جُ٘وى١ جإلْال٢ٓ 
(72)

 

ٕ ًٛٙ جُؿٜٞو ؾٜٞو ٓط٤ُٔز ٓرحًٌس، ٝػطرس ٜٓٔس ال ٣ٌٖٔ اجٍُؿْ ٖٓ ًٛٙ جُٔالقظحش كٝػ٠ِ 

 َٛح  ُٖٔ ٣ٍ٣ى ضأ٤َٚ ٌؤ٣س ٗوى٣س  ئْال٤ٓس ؛ ألٜٗح أ٣٘ؼص غٔحٌج ٤٠رس ٜٓ٘ح: ضؿحٝ

قحُٝص ًٛٙ  جيهىٓص قالً ُٔح ٣ٍٔ ذٚ جُ٘وى ػحٓس ٖٓ أَٓس جُطو٤ِى ٝجُطرؼ٤س ُِٔ٘حٛؽ جُـٍذ٤س، ٜٗح ئ

ٝجٌُٗق ػٖ ٍٓؾؼ٤حضٜح جُؼوى٣س ٝجُلِٓل٤س جُط٢  ٜحًٓجٛرٝجُؿٜٞو ذ٤حٕ ِْر٤حش جُٔ٘حٛؽ جُـٍذ٤س 
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ك٢ جُؼَٔ  ٝجغٍٛٔحّ ٓغ ٓرحوب جُى٣ٖ جإلْال٢ٓ ، غْ أٜٗح هىٓص كٜٔح ؾى٣ىج ُٞظ٤لس جُ٘وى ٝجُ٘حهى ضطٛحو

  0جألوذ٢، ٝٗحهٗص هٟح٣ح ٜٓٔس ضطؼِن ذحألوخ ٝجُى٣ٖ ٝجألنالم 

 النظزيات التي تتىافك مع الزؤية اإلسالمية:-ب
 شؤن شؤنه – ٌكون أن ٌنبغً ٌةالغرب النقدٌة والمناهج النظرٌات من  اإلسبلمٌة الرإٌة موقف إن    

 أن ، ٌقلدها أن ال منها ٌستفٌد أن ، واختٌار اصطفاء موقف – عامة الغربً الفكر من موقفه
 أنه ، رفضه معه تناقض وما ، أخذه معها تفقا فما ، والذوق واللغة العقٌدة مٌزان على ٌعرضها

 الكثٌر وفٌها ، لنا ٌصلح ما بعض المناهج هذه ففً ، المطلق الرفض وال المطلق القبول موقف لٌس
 واإلنسان الحٌاة إلى ونظرتنا ، اإلسبلمٌة تصوراتنا مع وٌتناقض والفكر، الذوق ٌفسد مما الكثٌر
 (47)،(47)،(41) والكون

٠  ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـ١ً جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١ جُـٍذ٢ وٌْ٘ح جُ٘وى١ ٝجٍُٗ ٙٝكن ًٛػ٠ِ ٝ

نٞف ، ك٘كٖ أٓس ضكحٌٝش ٓغ ٓهطِق جُكٟحٌجش وٕٝ   ٖٓ ضىكغ ػ٘ٚ جُؿٔٞو ٝجُؼُُس زذٔٞجو ؾى٣ى

جُؿٔح٢ُ جّػرٍ جُؼٌٛٞ جُٔهطِلس ْٞجء ذحُهطحخ جُى٢٘٣ أّ جُلِٓل٢ 
)*(

، ٝجٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس ذٔٞهلٜح 

ًٛج "ضكىو ٓٞهلح ج٣ؿحذ٤ح ٖٓ جُٔ٘حٛؽ جُل٤٘س ٝجألوذ٤س ٓٞهلح ٓطلطكح ٣٘ٓؿْ ٓغ نٛحتٙ جُ٘لّ 

ؿى٣ى ،ٝٛٞ ذطلطكٚ يُي ٣ى٣ٖ ظحٍٛز جُطو٤ِى ػ٠ِ جُٔٓط٤٣ٖٞ جإلٗٓح٤ٗس جُطٞجهس  وٝٓح ئ٠ُ جُططٌٞ ٝجُط

جٍُٗػ٢ ٝجُل٢٘"
(44)

٣ٝلطف ذحخ جالْطلحوز ٖٓ جُؼِّٞ جُٔهطِلس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٜٔ٘ؽ ٝجُٔٞٞٞع   

ٖٝٓ أ١ ٌٓحٕ ٣ٗحء ذ٠ٍٗ "إٔ ضٍٜ٘ٛ ًٛٙ جُٔٞجو جُٔٓطٍكىز ٖٓ ذٞضوس يجضٚ ،كطٔطُؼ ذٜح ٝضأنً 

ًُجش ضٌٗال نحٚح ٣ٔ٘كٜح ٤ًحٗح ؾى٣ىج ٗحذٟح ذحٍُٝـ جإلْال٤ٓس نٛحتٜٛح ، ٖٝٓ غْ ضطٌَٗ ك٢ ذإٌز ج

جُٛحك٤س"
(47)

ٕ جُٔ٘حٛؽ جُ٘وى٣س جُـٍذ٤س ٓؼظٜٔح يجش ؾًٌٝ ػوى٣س أٝ ئٓغ ٍٓجػحز ه٤ٟس ٜٓٔس ٢ٛ:  

ٝػُُٜح، ألٕ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س  كِٓل٤س ضطٛحوّ ٝجُؼو٤ىز جإلْال٤ٓس،  ٌُٖٝ ًٛج ال ٣ؼ٢٘ ٓٛحوٌضٜح

ئ٠ُ نطأ ك٢ جُٔٞهق ٖٓ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ك٢ قحُط٢  : -ػٔحو جُى٣ٖ ن٤َِقٓد ٌأ١ جُىًطٌٞ  -ْطإو١

كٖٔ ًٛٙ جُطروحش ٓح ٣ٍضر١ جٌضرح٠ح ٝغ٤وح ذحُٚٞٚ جُؼوى٣س ، ٌُٖ ًٛج جالٌضرح٠ ال 000جٍُكٝ ٝجُورٍٞ 

٣ٜٔٓح ؾ٤ٔؼح
(49)

كال ذأِ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١ جُـٍذ٢ ٌجكىج ٖٓ جٍُٝجكى جُىجػٔس ُِٜٔ٘ؽ جُ٘وى١  

٤ٍ ذ٠ٍٝٗ قٌٟٞ جُٔؼ٤حٌ جإلْال٢ٓ، ٝجُطٗى٣ى ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ضِي جُٔ٘حٛؽ جُٞجكىز ؿجإلْال٢ٓ 

ضٞظ٤ق جُؿٜٞو ٝال ضطْ ػ٤ِٔس 0ٝؿ٤ٍ يجش ِٚس ذؿًٌٝ ػوى٣س  ٓطؼحٌٞس ٓغ جُٔ٘ظٌٞ جإلْال٢ٓ،

ئال ػ٠ِ ػ٤ٖ  ٗهرس ٖٓ أٚكحخ جُلٌٍ ٝجُؼو٤ىز  –ٓغ جُطكلظحش جًًٌُٔٞز  -جُ٘وى٣س جُٞجكىز 

 0ألوخ ٝٗوىٙ ٝجُٔهط٤ٖٛ ذٗإٕٝ ج

 املفاهيم النمدية يف ضىء الزؤية اإلسالمية )الثعد التطثيمي(:
ك٢ ٞٞء جٍُؤ٣س  ك٤ٜحًٛٙ ؾِٔس ٖٓ جُٔلح٤ْٛ ٝجُوٟح٣ح جُ٘وى٣س جُوى٣ٔس ٝجُؿى٣ىز ٗكحٍٝ جُ٘ظٍ      

 -٤ٖغحٌ جُٛكحذس ٝجُطحذؼآٝ–ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس  –جإلْال٤ٓس جُط٢ ضْ ضكى٣ى أُٜٚٞح ٓٓروح ذـ)جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ 

ٓغ جإلكحوز ٖٓ جُؿٜٞو جُ٘وى٣س جإلْال٤ٓس جُٔؼحٍٚز ٝجُ٘ظ٣ٍحش جُٞجكىز جُط٢ -ٝجُطٍجظ جُ٘وى١ جُؼٍذ٢

ضطلن ٝجُطٌٛٞ جإلْال٢ٓ( ٝهى جًطلص ًٛٙ جُوٍجءز جُؿى٣ىز ذوْٓ ٓكىو ٖٓ جُوٟح٣ح ٝجُٔلح٤ْٛ جُ٘وى٣س 

٘ظ٣ٍس جُ٘وى٣س ٝجُى٣ٖ ٜٓ٘ح:جُٔٞهق ٖٓ جًُٔجٛد جُـٍذ٤س ، ٝجًُجض٤س ٝجُٔٞٞٞػ٤س ك٢ جُ٘وى ، ٝجُ

نٍ ٖٓ آٝضًٍص هٓٔح 0ٝجألنالم ٝجألوخ ، ٝجُطٍجظ جُ٘وى١ ، ٝضح٣ٌم جألوخ ٝٗوىٙ ،  ُٝـس جُ٘وى
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جُٔلح٤ْٛ جُ٘وى٣س ُىٌجْحش القوس ئٕ ٖحء هللا ضؼح٠ُ ،ٜٓ٘ح:جٍُٓهحش جألوذ٤س ، ٝجُٛىم ٝجُٔرحُـس ، 

ى٣س ج٤ُٓحه٤س ٝج٤ُٛ٘س ٝجُؿٔحٍ جُل٢٘ ، ٝجُلٖ ُِلٖ ٝجُلٖ ُِٔؿطٔغ ، ٝجُِلع ٝجُٔؼ٠٘ ، ٝجُٔ٘حٛؽ جُ٘و

ٝجٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس ُٜح ٓٞجهق ٓكىوز ٝجٞكس ٖٓ  .ٝجألؾ٘حِ جألوذ٤س جُكى٣ػس ًحٍُٝج٣س ٝجٍُٔٓق٤س

ُط٢ ًٛٙ جُوٟح٣ح ٓؿطٔؼس ٢ٛٝ ذًُي ضطٍـ ٜٓ٘ؿح ٗوى٣ح ؾى٣ىج ، ٌٝؤ٣س ٗوى٣س ٤ِْٔس ُٓالٓس جُٔٛحوٌ ج

ُطرؼ٤س ٝجُطو٤ِى ُِٔ٘حٛؽ جُـٍذ٤س ال٤ْٔح ضِي جُط٢ ضطؼحٌٜ ٌَُ جٗٞجع ج ض٘طِن ٜٓ٘ح ًٛٙ جٍُؤ٣س، ٌجكٟس

 0ٓغ جُؼو٤ىز جإلْال٤ٓس 

 املذاهة الغزتية:  -1  
 العقاد الدٌوان صاحبا طبق أن منذ ، الغربً بالنقد بالغا تؤثرا الحدٌث العربً النقد تؤثر لقد       

 هازلٌت إلى نقدهما فً ٌرجعان فكانا ، شوقً شعر على الرومانسٌة القواعد بعض والمازنً
 الشعر فً هازلٌت محاضرات من مؤخوذة العقاد راءآ فؤغلب ، ووشاستري وارنولد وماكوكً
 األدبً النقد مبادئ كتابه فً رٌتشاردز إلى أٌضا النفسً النقدي مذهبه فً العقاد ورجع ، االنكلٌزي
 فً التؤثر هذا اتضح وقد. (42)النفس وعلم األدبً النقد مسابل بٌن الصلة تقرٌر إلى فٌه ،وذهب
 ترتبط تطبٌقٌة وأعمال نقدٌة دراسات ظهرت إذ والمازنً، العقاد محاولة سبقت مبكرة مرحلة

 721٥ سنة المصرٌة الجامعة تؤسٌس بعد ،السٌما وضمنا صراحة الغربٌة النقدٌة بالمناهج
 تطبٌقٌا تبلور الذي اعًاالجتم المنهج العربً النقد فعرف  ، فٌها للتدرٌس المستشرقٌن واستدعاء

 بؤستاذه كثٌرا تؤثر وقد األربعاء وحدٌث  المعري، العبلء أبى ذكرى كتابه فً حسٌن طه ٌد على
 الجٌل فً وبٌباتهم مصر شعراء) كتابه فً العقاد منواله على سار وقد ، كاٌم وبكدور نالٌنو كارلو

 الدٌن وعز ، النوٌهً مدومح سوٌف، مصطفى ٌد على النفسً المنهج أٌضا وُعرف( الماضً
 والمنهج القلماوي، وسهٌر نعٌمة مٌخابٌل و غرٌب روز ٌد على الجمالً المنهج وُعرف إسماعٌل،
 نجٌب وزكً عوض ولوٌس أنٌس العظٌم وعبد العالم ومحمود موسى سبلمة ٌد على األٌدلوجً
 والشٌوعٌة كٌةاالشترا كالنظرٌة الحدٌثة األٌدلوجٌة  النظرٌات ظهور ومع"  (44)1 محمود

 ،العربٌة النقدٌة الساحة فً االشتراكً اإلٌدٌولوجً والمنهج الجدلً المادي المنهج ولد والماركسٌة
 بداٌة ومع1 الناقوري وإدرٌس برادة ومحمد مروة وحسٌن مندور كمحمد النقاد من مجموعة مع

 كالبنٌوٌة المعاصرة ةالغربٌ المناهج على واالطبلع والترجمة المثاقفة ظاهرة قفزت الستٌنٌات
 ٌقطٌن، وسعٌد دٌب أبو وكمال فضل وصبلح المسدي السبلم وعبد الوادي حسٌن مع اللسانٌة

 الهادي محمد مع واالسلوبٌة كلٌطو، الفتاح وعبد ،  سوٌدان وسامً مفتاح محمد مع والسٌمابٌة
 (4٥)"1المسدي السبلم وعبد الطرابلسً

  مثبل  النقدٌة  العقاد فكتابات ، وعربً غربً مصدرٌن من مدةمست الرواد النقاد بعض وثقافة      
 للمذاهب األعمى التقلٌد من والحذر ، معه التعامل وكٌفٌة الغربً النقدي بالمنجز وعً عن تنم

 ال أن"  -أٌضا– ٌرى فؤنه( السخافة بعض) الغربٌة المذاهب فً ٌرى الذي الوقت ففً ،  الغربٌة
 والعلل  األمراض عوارض تدرس كما تدرس أن  خلٌقة ولكنها111 إلٌها ٌلتفت ال وأن تهمل

 من واعتبارها ، بها لئلقتداء ودراستها الغرض لهذا دراستها بٌن جدا بعٌد البون ولكن والنكبات،
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 المنفتح الواقع ظل وفً التغرٌب وبفعل.  (42)" والجمال الذوق ونماذج واألدب، الفن مدارس
 وأصبح وغٌره، العقاد منه حذر ما وقع مقلدٌه، وكثرة الفكري، زوالغ وتٌرة وتصاعد ، للمعرفة

 بثقافة المنبهرٌن والنقاد األدباء بعض األمر هذا كبر وتولى ، الوافد الغربً للنقد الصدى كرجع نقدنا
 قطٌعة -ما بقدر–حصلت  المعطى هذا ظل فً وحتما ،وتحدٌثه األدب تجدٌد شعار تحت خر،اآل

 من مهمة ركٌزة ٌمثبلن وهما ، واإلسبلمٌة العربٌة جذورهما وبٌن الحدٌث لنقدوا األدب بٌن معرفٌة
 وشكهم ، بالتراث التغرٌب أنصار جهل الهوة هذه عمق  ومما (71)1 األمة هوٌة تشكل التً الركابز

 إلٌه وصل بما مؤسورٌن العمبلق المارد تجاه كاألقزام فوقفوا ، والفكرٌة الروحٌة األمة قوة فً
 التً الوسابل ومحاكاة اتخذوها، التً السبل إتباع فؤرادوا وصناعً، مادي تقدم من الغرب

 أو قصد عن - متجاهلٌن واستنساخه إعادته ٌمكن صالحا ودواء   مجربا ترٌاقا بوصفها استعملوها،
  عندهم فاضطربت ، لؤلمة والروحٌة واالجتماعٌة والفكرٌة الثقافٌة الخصوصٌة - قصد دون من

 والدٌن التراث إلى ٌمت ما كل من التخلص فصار األمور، وانقلبت ، الموازٌن بهم وطاشت المفاهٌم
 ، زعمهم فً المسلوبة الحرٌة إلعادة البدٌلهما  والمثل واألخبلق القٌم من والتحرر ، بصلة

 ٌكن ولم 1والمعرفة التقدم باتجاه مهمة خطوة علٌها والتمرد والمقدسات الثوابت على والتجاوز
 فٌه الباب ألن ؛ اضطرابا وأشدها ، تؤثرا أكثرها لعله بل المبلبسات هذه عن بمنؤى النقدي الالمج

 تتخذ التً المتقابلة الكثٌرة النظرٌات عن النظر بغض هذا لها، ضابط ال فردٌة الجتهادات مفتوح
. األدب أو الفكر مستوى على متكاملة نظرٌة صٌاغة فً الجهود هذه تفلح فلم ومعرفٌا، مذهبٌا طابعا
 رغمال فعلى مؤزومة، ثقافة من نبع مؤزوما نقدا وجدناه النقدي الخطاب صورة إلى دلفنا ما واذا

 النخبة بروح النقدٌة مناهجهم امتؤلت ممن أصحابه حول تثار كانت التً اإلعبلمٌة والثرثرة الضجٌج
 علم إلى رده ٌستطٌع فبل ، قًالمتل فٌه ٌتحٌر نقدا ٌكتبون كانوا نهمأ إال االستعبلء بشعور وتماٌزت
 بٌن الصلة النقطاع نتٌجة بعٌنه نقدي مذهب إلى رده ٌستطٌع وال ، واإلجراءات األصول منضبط
 الخطاب والغرابة واالضطراب التخبط هذا على والشاهد ، االجتماعً والموقف النقدي الموقف
 . (77، )(77) (الحداثة نقد) الجدٌد النقدي

 : هنا الذاكرة رتستثٌ التً واألسبلة
ثلنا من الرغم على المبلمح واضح نقدي تصور بلورة فً نفلح لم لماذا  الغربٌة؟ النقدٌة للمناهج تم 

 1األصلٌة بٌبتها فً جدواها أثبتت أنها والسٌما
 ؟ وخصوصٌته  هوٌته مستوى على أزمة من المعاصر نقدنا ٌعانً هل
 والتطبٌق؟ التنظٌر مستوى على هطموحات ونظرٌاته بالغرب المتؤثر الناقد حقق هل
 العربً؟ النقدي واقعنا على وتطبٌقها الوافدة النقدٌة المذاهب استنساخ ٌصلح هل
 ؟الغربً النقدي المنجز من االنتفاع حدود ما

 والظروف  -بإٌجاز – والمذاهب المناهج هذه ماهٌةب نتعرف أن بد ال األسبلة هذه عن اإلجابة وقبل
 على ونزٌد بصٌرتنا آفاق توسٌع فً منها لننتفع قوتها، ومواطن ضعفها قاطون ، فٌها نشؤت التً

 فً  التطور، ومواكبة ، والبقاء التجدد سمة لنقدنا ولنضمن ، ضرورٌا نقدٌا جهدا النقدي رصٌدنا
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 تصادم التً  الخاطبة والتصورات والمنحرفة الضالة اآلثار من أٌضا نقدنا نحصن الذي الوقت
 1وتراثنا اوقٌمن معتقداتنا

 من كبٌرة مجموعة تسلكه الذي االتجاه" :تعنً  األدبٌة المذاهب أن على النقاد ٌجمع ٌكاد      
 وتتسم111العامة والسمات الخصابص فً متشابهة كتاباتهم فتؤتً الفنً، اإلبداع عملٌة فً األدباء

 وهً (74)" وثقافٌة اجتماعٌة محٌطة عوامل وخبلصة معٌنة، ظروف ولٌدة بؤنها األدبٌة المذاهب
 ٌجعلها ارتباطا ببعض بعضها رتبطا العلمٌة والنظرٌات اآلراء من مجموعة: " العلماء عند تعنً
 مظهر فً وٌتجلى خاصة بصفات ٌتمٌز األدبً التعبٌر فً اتجاه": أوهً (77)" متجانسة وحدة
 أوضاع فً وتحوالت  غٌراتت من بعٌنه عصر فً ٌضطرب ما ولٌدة وهً الفكري التطور من واضح

 وهً ، محاٌدا معرفٌا نشاطا لٌست الغربٌة األدبٌة المذاهب وهذه (79)"  الحٌاة وطابع المجتمع
 وتصورات ، فكرٌة فلسفات تمثل  ولكنها ،فحسب والنقد واللغة األدب فً ونظرٌات ا  أفكار لٌست
 واقتصادٌة وفكرٌة اجتماعٌة بعوامل ظهورها وارتبط (72) والحٌاة واإلنسان الكون عن عقدٌة

 هزت إذ ، مكانٌة واطر زمنٌة حدود فً والتعدد واالنتشار االتساع على شجعتها بٌبٌة وحٌثٌات
 الناس على فرضت  -والجمود السبات من قرون بعد - شاملة نهضة عشر الخامس القرن فً أوربا
 هذا واإلنشاء، التعبٌر فً ابقهماوطر الفنٌة مقاٌٌسهما والرومانً اإلغرٌقً األدبٌن من ٌقتبسوا أن

  بالطبقة ُسمٌت أنظمتها فً باالستقبلل تتسم جدٌدة طبقة وظهور االجتماعٌة، البنٌة تغٌٌر عن فضبل
 مٌادٌن فً والحكم واإلشراف التوجٌه مهمة الٌه وأسندت بالعقل منتآ التً ،(74)االرستقراطٌة

 امتدادا تعد التً المثالٌة (كانت) فلسفة ظهور داالعتقا هذا جذر تثبٌت فً زاد ،ومما كلها الحٌاة
 المثالٌة والتزامها العقلً الجانب لتبنٌها  نتٌجة الكبلسٌكٌة لتطرف فعل وكرد 1أفبلطون لفلسفة

 إلى فدعت ، عشر التاسع القرن وبداٌة عشر الثامن القرن نهاٌة فً الرومانسٌة ظهرت  والتقلٌد،
 والثورة واستلهامها الطبٌعة بتصوٌر والعناٌة األدب، حقل عن ومقوالتها العقلٌة المقاٌٌس إبعاد
 شعار ورفعت ومعاٌٌر، ضوابط لذلك تجعل أن دون من للذات العنان أطلقت كما السابدة، التقالٌد على
 لتفسح األخرى هً فتطرفت ، ٌنشد وهدفا تذكر رسالة  والحٌاة لؤلدب تجعل أن دون من للفن الفن

 ونادت والفن األدب مفهوم تغٌٌر فً أسهمت جدٌدة فلسفٌة بتٌارات المدعوم ًالواقع للمذهب المجال
 االشتراكً االجتماعً النظام وإحبلل الطبقً بالنظام واإلطاحة القدٌمة المعاٌٌر رفض بضرورة
 المنهج ذلك فً ساعدها ، الذاتً الفردي الموقف ورفضت الموضوعٌة صوب واتجهت  محلها،

 غٌر المثالٌة التفسٌرات وٌرفض والواقعٌة الموضوعٌة على ٌرتكز الذي مًالعل والتقدم التجرٌبً
 على الواقعٌة وانقسمت (7٥)1والتفسٌرات التصورات بهذه ٌتؤثر أن لؤلدب بد ال فكان ، الواقعٌة
 ةالمتواصل النقد موجات بإزاء تثبت لم عمومها فً لكنها - واالشتراكٌة النقدٌة - متعددة واقعٌات
 لهذا وفرضها  الشكل، دون من المضمون اعتمادها :ومنها إلٌها ةالموجه اخذاتالمإ لكثرة

 ، األصٌلة الفنٌة الحركة وشل ، اإلبداع روح قتل مما االلتزام مسمى تحت  قسرٌة بصورة المضمون
 ٌعنى  عالما األدٌب وصٌر ، فٌها روح ال جافة كتابٌة مادة إلى األدب وحول الذاتٌة الدوافع وكبت
 الروحٌة القضاٌا أشكاله أغلب فً الواقعً األدب نفى وقد1 السٌاسة وشإون االجتماع بعلم

 فلسفةال مع تنسجم ال ألنها ؛ والرسل األنبٌاء بعث من والغاٌة اإللهٌة بالذات المتعلقة والعقابدٌة
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 ،بل عًالواق الحسً اإلدراك من رصٌدا تملك ال كونها واألخبلق ، والمثل القٌم ترفض التً الواقعٌة
 والفكري، العلمً التخلف مسإولٌة وٌحملها ، التصورات هذه مثل ٌسفه الواقعً المذهب راح

 من كتلة إلى الواقعٌة ٌد على العالم لٌتحول ؛ والحواجز العوابق هذه هدم إلى صراحة وٌدعو
 عالمٌة حروب فً أُقحم ، (72)والدٌن والخلق والروح الحس منزوعة آلة إلى اإلنسان المادة،وٌتحول

 أفاد جدٌد مذهب اتجاه مفتوحة الفكرٌة الساحة فكانت ، إلٌه تدعو وما بالواقعٌة قناعاته زعزعت
 الدواعً من بمجموعة تؤثر الذي الرمزي المذهب وهو أال الرومانسً المذهب منجزات من كثٌرا

 وكراهة ،قاصد واقعً طرح كل من والخروج التعقٌد، اجل من والتعقٌد اإلغراب حب أبرزها النفسٌة
 المجال لتفسح ؛ عروشها ودك علٌها أجهز الذي هو هذا جنوحها ٌكون وقد ، والبساطة الوضوح
 المذاهب  دعابم تقوٌض تحاول ثورة ٌعد الذي  السرٌالً كالمذهب بالظهور أخرى أدبٌة لمذاهب
 ال جدٌدة ونماذج أشكاال اتنش فهً لذا ؛ - السٌا -الحالً – للواقع انعكاسا بوصفها كلها السابقة
 والرفض القٌود كل من المطلق التحرر الى تنادي الدعوة بهذه وهً 1 أصول أو قواعد إلى تستند

 دونمن  الباطنً عقله عن ٌعبر أن وللفنان ، ومقدساتهم  وأحكامهم الناس لموازٌن البلمشروط
 بٌن وصواب خطؤ بٌن زٌللتمٌ قبل من  علٌه متواضعا كان لما اعتبار فبل ٌكون بما مبال غٌر تحفظ
 قٌمة وال (97(، )97، )(91) أٌضا الفنً العمل خراجإ فً للتناسق قٌمة وال  وجنون، عقل بٌن وٌقظة حلم
 بها ملحقة فروع الكبرى األدبٌة المذاهب بهذه ترتبطا وقد هذا1 والعقابد واألخبلق والثوابت للقٌم
 (94) 1ابٌةٌوالسٌم والتفكٌكٌة ٌوٌةوالبن والوجودٌة والوضعٌة واللبرالٌة الماركسٌة مثل
 ٌتصل فٌما الحقابق من مجموعة نقرر أن ٌمكن الغربٌة األدبٌة للمذاهب الموجز العرض هذا بعد

 :اآلتً النحو وعلى الحدٌث األدبً نقدنا فً وتؤثٌرها الغربٌة بالمذاهب
 دٌةاالعتقا الفكرٌة بالمذاهب جذرٌا اتصاال تتصل الغربٌة األدبٌة المذاهب إن - أ

 وهً ، الوضعٌة أو اإللحادٌة أو الوثنٌة الفكرٌة المفاهٌم ذات والفلسفات ، واالٌدولوجٌات
 دون من تطرحه ما بكل التسلٌم ٌمكن ال لذا ؛ اإلسبلمٌة العقٌدة تناقض مجملها فً

 . تمحٌص
 لىع - كله  سلبٌا ٌكن  لم الغربً بالفكر واالحتكاك ، الغربٌة األدبٌة بالمذاهب التؤثر إن - خ

 النهضة حركة مع نشؤت جدٌدة أدبٌة باجناس أدبنا تعرف إذ - ونقده األدب مستوى
 والمقالة والشعرٌة النثرٌة والمسرحٌة الرواٌة فً تتمثل ، سٌاقها فً تطورت أو األوربٌة،
  (97) المقارن واألدب األطفال وأدب الذاتٌة، والسٌرة

 بل ، عمومه فً مستطٌرا شرا ٌكن فلم ، الغربٌة جبالمناه المتؤثر  النقدي الخطاب مستوى على أما 
 لم المحاوالت هذه لكن ، األعمى والتقلٌد التبعٌة محنة تتجاوز أن استطاعت محدودة محاوالت هناك

 لنا ٌحفظ المبلمح واضح موحدا نقدٌا تصورا تقدم أن والممارسة التنظٌر مستوى على تستطع
 مسوغ فبل األزمة هذه شؤن من التهوٌن البعض محاولة أما1 والفكرٌة الثقافٌة وهوٌتنا شخصٌتنا

 ثقافٌٌن واقعٌن أزمة هً بل  -البعض ٌظن كما - ترجمة أو مصطلح أزمة لٌست األزمة الن ؛له
 1 األولى بالدرجة فكر أزمة مختلفتٌن وحضارتٌن
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 متؤثرونفال ، الصاببة والرإٌة السلٌم المنهج غٌاب إلى الغربٌة األدبٌة المذاهب تقلٌد أدى - ش
 (99) ثابتة مدارس أو ، محددة أصول لهم لٌس وتٌاراتها كافة بؤشكالها الغربٌة بالرٌح

 أو أدبٌا مذهبا  اآلن  إلى تعرف لم  والنقدٌة األدبٌة ساحتنا نإف الحكم هذا على وتؤسٌسا1
 منظومتنا لتبقى وحضارتنا؛ دٌننا ومقومات وٌتفق هوٌتنا عن ٌعبر أصٌبل نقدٌا منهجا
 1 األعمى التقلٌد وآفات التبعٌة شرور من تعانً الحدٌثة والنقدٌة واألدبٌة رٌةالفك

 موقفه شؤن – ٌكون أن ٌنبغً الغربٌة المذاهب هذه من ونقده العربً األدب موقف إن " - ظ
 ، ٌقلدها أن ال منها ٌستفٌد أن ، واختٌار اصطفاء موقف – على نحوعام الغربً الفكر من
 معها تناقض وما ، أخذه معها تفقا فما ، وذوقه ولغته ٌدتهعق مٌزان على ٌعرضها أن

 ما بعض المذاهب هذه ففً ، المطلق الرفض وال المطلق القبول موقف لٌس أنه ، رفضه
 تصوراتنا مع وٌتناقض ، والفكر الذوق ٌفسد مما الكثٌر الكثٌر فٌها ولكن ، لنا ٌصلح
 .( 9٥) ،(94)(، 92) " والكون واإلنسان الحٌاة إلى ونظرتنا ، العقدٌة

 بها مرت وفكرٌة وتارٌخٌة واجتماعٌة سٌاسٌة ظروف نتاج الغربٌة األدبٌة المذاهب إن - ؼ
 الفكرٌة وأسسها المعرفٌة منظومتها من اجتثاثها األحوال من حال ةبؤٌ ٌمكن وال ، أوربا

 لمٌةوعا والحوار المثاقفة بدعوى العربٌة الثقافة رحم فً  وغرسها التارٌخٌة وأعرافها
 ؛ واإلسبلمً العربً الواقع على مبلبساته بكل الغربً الواقع إسقاط ٌمكن ،وال المعرفة
 ،المذاهب هذه الستٌراد محاولة ةأٌ نإ،و صعٌد من أكثر على الواقعٌن بٌن الحاصل للتباٌن

 للجهد، وتضٌٌعا للوقت هدرا ٌعد والتطبٌق التنظٌر مستوى على استعمالها فً والتعسف
 منجز بلورة فً األعمى التقلٌد ٌفلح ولن1 وذاتها لخصوصٌتها وتمٌٌعا األمة هوٌةل وإلغاء
 أو حدسا لٌس الحكم وهذا -الٌتٌمة المحاوالت بعض باستثناء-ممٌز مستقل عربً نقدي
 المذاهب اجتبلب بدأ الخمسٌنٌات فمنذ" له وٌشهد ، ٌصدقه التارٌخً فالمسار تخمٌنا
 ،وحوكم واالشتراكٌة والماركسٌة كالوجودٌة  هضمها أو هاتمثل دون من والنقدٌة األدبٌة
 (92)"التبعٌة هذه بتؤثٌر خارجٌة نقدٌة معاٌٌر وفق على العربً األدب نصوص  من كثٌر
 أخرى ظواهر استجدت إذ سابقها من حاال أحسن والثمانٌنٌات السبعٌنٌات عقد ٌكن ولم

 المذاهب نقل فً الغربٌة للمرجعٌة المطلق االرتهان:" أهمها من كان النقدٌة  للتبعٌة
من  أو البنٌوٌة مع الحال ًه كما الغرب فً تراجعها بعد نقلها ٌتم ما غالبا و ، النقدٌة
 والسردٌة والشعرٌة الشكبلنٌة مع الشؤن هو كم صبلحٌتها بٌان أو هضمها دون

 النقد حذو ٌحذو أن للناقد األمثل المعٌار وصار (21)" والتفكٌكٌة والعبلبقٌة والسٌمابٌة
 ، نقدا ٌكتب ال أو وهارتمان ودرٌدا وتودوروف وغرٌماس جٌنٌت منهج وٌقتفً ، الغربً
 وأشكال حسابٌة ومعادالت رٌاضٌة وأرقام إحصابٌة جداول إلى النقد تحول عن ناهٌك

 فً طعنا لٌس وهذا وراءه طابل ال الذي والتجرٌب بالمتاهة أشبه ملغزة وكتابات ، هندسٌة
 تبناها التً السلبٌة للتبعٌة توصٌف ولكنه ، تبنوها التً المناهج فً وال النقاد هإالء

 1 المقلدون
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 الذاتية واملىضىعية -2
 ، الذاتٌة مقوماتنا نفقد أن العبث فمن"  الذاتٌة و الموضوعٌة" رافدٌن من حٌاته النقد ٌستمد      

 نفتقر أن – أٌضا – العبث ومن قدهتنٌ الذي العمل فً ونذوب ، وثوابتنا وقٌمنا ، المستقلة ومعاٌٌرنا
 من عجٌب مزٌج" ذلك وفق على والنقد1علٌهااو  لها والحكم النصوص ٌمٌتق فً للموضوعٌة

 نراه أو نقرأه  ما موازنة هو النقد111 بالمحبوب وتشبثها العاشقة الروح وهٌام ، األرقام صرامة
 كٌاننا معها ننسى  مجنونة بخفة األحضان ًف االرتماء وبٌن واألدب الفن معطٌات من نسمعه أو

 ، وموضوعا ذاتا  وتماسكا، بعثا -باختصار – لكنه111 ضٌاعا وال موتا النقد لٌس111 ونضٌع
 هذه بغٌر أكلها تؤتً أن تستطٌع ال النقدٌة والجهود (27)"وحٌادا تحٌزا وإعجابا تؤمبل  وإمعانا دهشة

 الطرفٌن أحد إلى النقد هذا انحٌاز إلى فمردها ، نقدٌة زمةأ من نلحظه وما العادلة المرٌحة الوسطٌة
  1اآلخر حساب على

 الخصوم من النٌل فً الرغبة:  منها متعددة ؛ألسباب الذاتٌة  بغلبة المعاصر نقدنا وٌتسم       
 من حققوه ما ألنفسهم وٌحققوا ، اإلبداع على والقدرة القوة من مبلغهم ٌبلغوا أن ٌستطٌعوا لم الذٌن
 ،وصار واالجتماعٌة السٌاسٌة البٌبات من وغٌرها األدب بٌبات فً الصٌت وذٌوع الشهرة أسباب
 وأصبحت ، حاالتها  ،وأشنع صورها أبشع فً للذاتٌة صورة" االفتراض هذا وفق على النقد

 من ٌنال الذي الجارح والسباب المقذع للهجاء معرضا أٌضا والكتب بل ، األدبٌة والمجالس المجبلت
 هذا محور تكون أن ٌنبغً التً األدبٌة أعمالهم وهو ، النقد موضوع إلى ٌصل أن قبل األشخاص

 بعضهم بها ونال والنقاد األدباء أقبلم شنتها التً المعارك من الكثٌر فً ذلك أثر وٌرى111 النقد
 صاحب الرافعً صادق ومصطفى العقاد محمود عباس بٌن دارت التً كالمعارك (27)"  بعض من

 بالشاعر بها وصفه العقاد على قاسٌة نقدٌة مقاالت مجموعة وهو( السفود على) كتاب
 عن فضبل هذا (24)"111111ابٌات المراحٌضً هذا دٌوان وفً" قوله ذلك من"  المراحٌضً"

 ومحمد المازنً القادر عبد وإبراهٌم حسٌن وطه العقاد تورط وكذلك1والسطو بالسرقة اتهامه
 والشاعرٌة اإلبداع سمة عنه ونفوا شوقً احمد الشعراء أمٌر شاعرٌة من الحط فً هٌكل حسٌن
 الموضوعٌة، من عار وهو ، خالص ذاتً باعثه الشاعر على تحامبل ذلك فً وأرى ، وتفصٌبل جملة
 الشهرة تحقٌق بغٌة بهم والتشهٌر الخصوم من للنٌل سبلح  -أٌضا– وهو ، اإلنصاف من وخال
 ورفض الغربٌة النقدٌة بالمناهج للتؤثر نتٌجة وهو ، والحداثة الجدة مظهرب الظهور أو األنظار ولفت
 العربً النقدي الجو مؤلت السلبٌة الذاتٌة رابحة نإف الباعث كان وأٌا ، فحسب قدمهل للقدٌم

 المعاصر النقد فً الذاتٌة تخذتا وكما1به تودي كادت خانقة أزمة غٌرها مع لتشكل المعاصر،
 باألنصار للتنوٌه الذاتٌة اتخذت أقدارهم من والحط بهم والتشهٌر خصوم،ال من للنٌل سبلحا

 اإلصابة من وغاٌته والتمٌٌز التقوٌم فً منهجه عن النقد تخلى" ثم ومن ، بهم واالشادة واألولٌاء
 التشهٌر فً إسرافا أو واإلطراء الثناء فً مبالغة أو قدحا أو مدحا وأصبح األحكام، فً

 بقوله األدبً النقد فً وأثرها الذاتٌة هذه الوكٌل مختار المعاصر الشاعر صور دوق (27)"1والتجرٌح
 خدمة فً رغبة وال هدٌها على ٌسٌر مضبوطة قواعد فبل متؤخرا ٌزال ما انه: "المعاصر النقد عن
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 أو كثٌر فً األدبً النقد من لٌست النقد فً كتبا قرأنا وقد111 األغراض من برٌبة خدمة األدب
 ٌترفع أن الصحٌح األدبً الناقد على ٌجب التً واألحقاد والشتابم للسخابم معارض هً إنماو قلٌل،
 من وغٌره عالما نفسه وظن والعجب العظمة بداء أصٌب نقادنا من قسما وإن (29)" عنها

 وانفعاالت أفعال ردود إلى النقد وتحول كتبوه، ومما منهم ٌنتقص فراح ،حمقى وسواه ،عارفاالجهال
 األدباء و القراء نفوس فً الثقة افقد مما وشجارات ،وسجال واألنانٌة بالذاتٌة مغلفة جةوأمز

 بحث إلى الكثٌر دعت حقٌقٌة أزمة وعاش ، تؤثٌره وقل ، ضٌقة دابرة فً ذلك اثر على وانعزل
 1القط القادر وعبد دوارة وفإاد العقاد فعل كما النقد نقد عنوان تحت أسبابها

 تكن لم ، وأشكالها دواعٌها فً اختبلف مع الذاتٌة إن -األولى :قضٌتٌن إلى ناه نشٌر أن بد وال
 تلك بالحسبان اخذنا ما اذا عام نحو على العربً النقد أزمة من جزء هً بل المعاصر النقد على وقفا

 تًال األقاوٌل كتلك وهوى تعصب من تخلو ال التً ، القدماء الشعراء إزاء المتناقضة النقدٌة األحكام
 موضوعٌة إلى ركن اإذ إال السلبٌة الذاتٌة هذه من نقدنا ٌتعافى ولن1 وشعره المتنبً حول أثٌرت
 قلتم إذا111)) تعالى قال( والسنة الكتاب)  األصلٌة اصوله من منهجه واستمد اإلسبلم
 797/األنعام((111فاعدلوا

  ٌستطٌع ال إذ ، النقد عملٌة فً منها المقبول والمقدار الذاتٌة بتوصٌف فتتعلق -: الثانٌة القضٌة أما
 المبادئ من مبدأ التؤثٌرٌة"و بالنص التؤثر عن نفسه ٌعزل أن  -بالموضوعٌة وصف مهما - الناقد

 على والتؤثرٌة (22)" واألقوال األعمال بٌن التفاعل ثمرة وه11ًوالتقدٌر الحكم فً بها المعترف
 حكم عن تصدر التً الذاتٌة عن تتباٌن وهً ناضجة، مقٌدة مشروطة تؤثرٌة المفهوم هذا وفق

 نقدنا من كثٌر سمة أصبحت التً االٌجابٌة الواعٌة القراءة عن ٌن بعٌد وتعصب لهو   نتٌجة مسبق
 1المعاصر

 الدين واألخالق واألدب -3
 واالجتماعً السٌاسً الواقع عن اإلسبلمً الدٌن بإقصاء ٌتمثل خطٌر بتحد اإلسبلمٌة أمتنا تمر      

 ودور المساجد حبٌس وإبقابه الحٌاة مٌادٌن كل من هبإقصا بل والفكري، والثقافً القتصاديوا
 خارجٌة أٌاد علٌة عملت الذي – الواقع هذا ظل وفً ، درجاته وأقصى أحواله أحسن ،فً العبادة
 انعزل ألنه ومعنى؛ أسلوبا االنهٌار شبه إلى به أدت فكرٌة أزمة ونقده المعاصر أدبنا عاش -وداخلٌة

 هذا رسم فً واسهم 1والشرق الغرب أفكار من خلٌطا وأصبح ، الدٌن قٌم من وانسلخ العقٌدة عن
 التراثٌة النصوص بعض بظواهر توهموا الذٌن المعاصرٌن من ونقاده األدب دارسً بعض المسار
 صولًأل بكر وأبً األصمعً كموقف واألدب الدٌن قضٌة من القدماء النقاد بعض بموقف ٌتعلق فٌما

 هذه ظواهر من توهموه لما تبعا ومشوشة عشوابٌة النقدٌة أحكامهم فجاءت الجرجانً والقاضً
 النقد عندها وقف التً والمبلحظة111:"ٌقول الذي إسماعٌل الدٌن عز الدكتور كحكم ، )*(النصوص
 أو نالدٌ كنف  فً ٌعٌش أن ٌمكن ال لقولًا الفن أن هً موقفه على حالة كل فً وأصر ، العربً
 ضعفهٌ الخٌر أوجه استهداف وكؤن ، وطبٌعته تؤتلف ال واألخبلقٌة الدٌنٌة األهداف وكؤن ، األخبلق

 تحول أن لبث ما الشعر هذا حٌاة فً عارضة فترة االسبلم ظهور فترة وأن (24)األصمعً قال كما
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 بعٌدا ووقف مٌدانهما لهما ترك،  األخبلقوترك  الدٌن فترك ، القدٌم واتجاهه األول مجراه إلى بعدها
 ولم ، موقفهم فً بهم نفوقفوا بجا الشعراء عن منعزلٌن النقاد ٌكن ولم1111 بهما ٌتؤثر ٌكاد ال

 الخٌرٌة واستبعدوا ، أخر شاعرا وٌخفضون شاعرا به ٌرفعون أساسا األخبلق وأ الدٌن من ٌتخذوا
 ونقده األدب على اٌجابً تؤثٌرأي  له ٌكن لم اإلسبلم نأ:  أٌضا وٌرى (2٥)"النقدي الحكم مٌدان من

 صبحً الدٌن ًٌمح ٌذهب الرأي هذا مثل والى1 (22) والببلغً الشكلً المٌدان على تؤثٌره وٌقصر
 أو قصد عن النقدٌة التراثٌة النصوص ظواهر من فهموه لما إتباعا (41) المعاصرٌن النقاد وأكثر
 أساسا تعتمد التً واألدب الدٌن قضٌة إلى تهاونظر  الغربٌة النقدٌة بالمذاهب تؤثرا أو قصد، بدون
 الثورة فً ذلك وتجلى والحٌاة، الدٌن وبٌن ومعتقده األدٌب بٌنو والدٌن األدب بٌن التام الفصل على

 تبعا - النقدٌة أحكامه من ٌُغٌب المعاصر النقد واضحى1وتصوراتها الكنٌسة على الغربٌة الفكرٌة
 على تثرٌب فبل واألخبلق، الدٌن جهة من للشاعر ٌتعرض حكم كل – الغربٌة الفكرٌة لمنطلقاته
 التجاوز على الحداثة شعراء بعض أغرى ما هذا وربما الباب، هذا من عنه ٌصدر ما فً الشاعر
 النقد أما 1  شعرهم فً بارزة سمة هذه صارت حتى واألخبلق القٌم وتقوٌض اإللهٌة، الذات على

 النقدي الفكر منظور فً المتمٌزٌن النقاد سرب خارج ٌغرد فإنه قٌةواألخبل الدٌنٌة بالثوابت المتمسك
 غٌر ٌشهره سبلحا "رأٌهم بحسب صارت واألخبلق والدٌن الشعر بٌن العبلقة فقضٌة المعاصر،

 النقاد استدل وقد (47)" الخط طول على الفصل هذا التزموا فقد النقاد وأما الشعراء، وجه فً النقاد
 الجزبٌة النظرة حالة فً منها ٌفهم العربً النقدي التراث من بؤدلة هذه مدعواه على المعاصرون

 1ونقده واألدب الدٌن بٌن الفصل بحتمٌة التارٌخً اإلطار عن المبتورة
 المتحاملة ونظرتها المضللة االستشراقٌة األحكام إلى واالنقٌاد ، المتؤنٌة غٌر القراءة أن وٌبدو     
 إذ ، األخرى الحٌاة مٌادٌن وسابر ونقده األدب مٌدان عن الدٌن عزل فكرة تسلل عن المسإولة هً
 والقارئ المحدث فٌهم كان – األوابل نقادنا نإو اإلسبلمٌة العقٌدة عن النقدي تراثنا ٌبتعد"  لم

 األدبً العمل بتطوٌر واهتموا ، اإلسبلمٌة عقٌدتهم عن وعبروا كاملة بتلقابٌة صوروا – والقاضً
 ٌكون أن دون من اإلسبلمً التصور دابرة من ٌنطلق النقد وبقً (47)"  القرآنٌة الببلغة ظل فً

 وعلومه الكرٌم القرآن عن  مفصوال النقدي الدرس ٌكن ولم والدٌن، األدب بٌن تصادم ثمة هناك
 عبٌدة ألبً القرآن مجاز مثل الببلغة وكتب القرآن إعجاز كتب فً مبثوثة النقد راءآف ، وإعجازه
 إضافة القرآنً البٌان دراسة فً جهوده تعد ،التً للجاحظ والتبٌٌن والبٌان للفراء القرآن ومعانً
 عن الناس وابتعاد الزمان، تقادم بعد ولكن (44) النقدي الدرس منه أفاد مسبوق غٌر وكشفا جدٌدة
 فاختبل على فٌه ودخولهم والبلدان لؤلمصار اإلسبلم ،وفتح والقرآن الوحً قرن المفضل القرن

 والرابع الثالث القرن فشهد وتؤثروا، أثروا أولبك بكل المسلمٌن واختبلط وثقافاتهم، مشاربهم
 مع كله ذلك تزامن ، قبل من اإلسبلمٌة الساحة تعهدها لم وكبلمٌة فلسفٌة تٌارات ظهور للهجرة،

 ةالشعرٌ والسرقات والكذب الصدقو والجدٌد القدٌم قضٌة مثل جدٌدة نقدٌة قضاٌا استشراف
 1األدب من واألخبلق الدٌن موقف بسببها أو القضاٌا تلك بٌن من وأثٌر بعٌنه، لشاعر والتعصب
 وسلم، علٌه هللا صلى والرسول القرآن بموقف متمسك قسم: قسمٌن على إزابها النقاد وانقسم
 نٌةالف قٌمته ،وتسقط سواه ما وٌرفض اإلسبلم وروح ٌتفق الذي الشعر قبول فً الراشدٌن والخلفاء
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 والباقبلنً ومسكوٌه قتٌبة ابن القسم هذا وٌمثل ، الدٌن تعالٌم على لخروجهم النقدي معٌارهم فً
 أحكامه فً متذبذب ثان وقسم1 الشنترٌنً بسام وابن وكٌع وابن الجرجانً القاهر وعبد حزم وابن
 ٌنبغً الدٌن أن أٌضا وٌرى ، والخٌر الدٌن باب دخل إذاوٌلٌن  ٌضعف الشعر أن ٌرى جانب من فهو
 من النقدٌة تطبٌقاته فً ٌنفر القسم هذا فإن أخر جانب ومن ، الشعراء على للحكم مقٌاسا ٌكون أال

 الصولً بكر أبو و جعفر بن وقدامه المعتز ابن وٌمثله ، ومواصفاته األخبلق قٌم على ٌخرج شعر
- ومعتقده الشاعر بٌن فصلبال القول على حملهم الذي أن وٌبدو (47)الجرجانً العزٌز عبد والقاضً

 القاضً فعل كما ، النقاد من خصومه بإزاء الشاعر عن الدفاعً موقفهم هو -التنظٌر مستوى على
 النقد مٌدان عن اإلسبلمً الدٌن إقصاء فان الدافع كان واٌا1مثبل المتنبً عن دفاعه فً الجرجانً
 وٌفقده واالتزان، والصدق الموضوعٌة وٌسلبه والفعالٌة التؤثٌر دابرة خارج النقد ٌُبقً وأحكامه
 1المعاصر نقدنا فٌه وقع ما ،وهذا والعربٌة اإلسبلمٌة هوٌته

 النظزية النمدية:-4
 التراكمً، أو الهرمً البناء تعتمد ال أنها ٌرى المبكرة العربٌة النقدٌة الجهود أغلب ٌتتبع من      
 مشفوعة غٌر عابرة إشارات شكل وعلى أصحابها، نظر وجهات تمثل ذوقٌة ذاتٌة جهود فهً

 ٌقف لم"  إذ معه متصل بغٌره مرتبط فهو ، القسمات واضح مستقل كٌان للنقد ٌكن ولم بالتعلٌل،
 وبٌن الببلغة علوم بٌن ٌفرقوا لم األدباء أن إلى المإلفٌن بعض ذهب ربما بل ، الببلغة خارج النقد
 الشعر كنقد البٌان أبواب فً بحثتو النقد باسم سمٌت التً كتبهم فً هذا وٌتضح1 النقد

 السرقات مثل معهودة أبواب تحت مكررة الكتب هذه أغلب فً النقدٌة والمادة (49)"والعمدة
 جهودا ٌلغً ال هذا ،ولكن وغٌرها والصنعة والطبع ، والمحدث والقدٌم ، والمعنى واللفظ ،الشعرٌة
 ، الجرجانً القاهر عبد عند النظم كنظرٌة ، النقد عالم فً شؤنها لها مفاهٌم أسست متمٌزة نقدٌة

 والعمق باألصالة ٌتسم الجهود هذه من قسما نإو لآلمدي، الشعر نقد كتاب فً الشعر وعمود
 جهود أنها بحكم - الجهود هذه أن بٌد الحدٌثة، النقدٌة المناهج إلٌه توصلت ما حدثأ مع ،وٌتفق
 مستقلة او مدرسة مذهبا تإسس ،أو األدبً دالنق فً متكاملة نظرٌة لتشكل تتبلور لم -مإسسة

 وكان (42)" النص مع التعامل فً تفصٌلٌة خطة إلى بعد ٌتحول لم شمولً فكر لدٌنا النقدي فالفكر"
 تستمد عربٌة نقدٌة نظرٌة لتؤسٌس قاعدة تكون أن -تبعثرها على– النقدٌة الجهود لهذه ٌمكن

 أن لو ،على نحو عام  اإلنسانً الفكر ٌنتجه لذيا الجدٌد بالصالح وتتغذى ، التراث من أصولها
 أسلم فقد تحصل، لم المزاوجة هذه من شٌبا لكن التصور، هذا فلك فً دارت الحدٌثة النقدٌة الجهود
 األدب خصوصٌة ٌراعً أن دون من الوافدة الفكرٌة والمذاهب الغربٌة للنظرٌات قٌاده المعاصر النقد

 التً والظروف المذاهب، لهذه الفكرٌة المرجعٌة فحص نفسه فٌكل أن دون منو ، وهوٌته العربً
 زالما نقدنا نإذ إ والتطبٌقٌة التنظٌرٌة الممارسة من عقود بعد كانت والنتٌجة ظلها، فً نشؤت
 الخطوات عن البعد كل بعٌدا نفسه الوقت فً زالماو ، وكٌانه هوٌته تهدد حادة أزمة من ٌعانً

 ال مإلفٌها تنوع وعلى كثرتها على المعاصرة النقدٌة فاآلثار ، دٌةنق نظرٌة صرح لبناء الحقٌقٌة
 ، خاصا اتجاها منها كل ٌتجه متباٌنة أثار ألنها ، األدب نقد فً هإلٌ ٌُرجع ثابتا أصبل تكون نأ تصلح
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 التً واألهداف والمبادئ الفنٌة االتجاهات وتباعد األدبً، النتاج اختبلف التباٌن هذا حدة من زاد مما
 من كان الواقع هذا ظل وفً ،(44) بذاتها مدرسة ٌشكل أدٌب كل فٌكاد األدب، هذا عنها صدرٌ

 تؤسٌس إلى الداعٌة الطموحات وتتبلشى ، ومقٌاسه األدبً النقد فً التفاوت ٌظهر أن الطبٌعً
 التً الخطٌب حسام الناقد كمحاولة المعاصرٌن، النقاد محاوالت من بالرغم عربٌة، نقدٌة نظرٌة

 فً كلٌطو الفتاح عبد ومحاولة( األدب فً عربٌة نظرٌة باتجاه مبدبٌة مقترحات) بعنوان اءتج
 منجزه فً ناصف ومصطفى( والعسل الببر) كتابه فً صكر حاتم والناقد (والتناسخ الكتابة) كتابه
 صولاأل إلى عادت إذا إال النجاح الجهود لهذه ٌكتب ولن (4٥)(1 ثانٌة قراءة نحو) العربً النقدي

 1التراثٌة والنقدٌة ةاألدبٌ االصول عن فضبل الصحابة ثارآو والسنة الكتاب الشرعٌة

 الرتاث النمدي واألدتي-5
 واع، غٌر انكبابا الغربً النقدي المنجز على االنكباب المعاصر النقد أزمات من واحدة كانت إذا      
 تمثل المعاصر، النقد أطروحات فً تنظٌروال الممارسة مستوى على وتهمٌشه )*( للتراث التنكر فؤن
 الغرب فً والفكرٌة واللغوٌة النقدٌة الجهود فً الجدٌد عن الحدٌث عند ٌتردد ما فكثٌرا جٌدة، أزمة
 أو خلدون بنا أو اآلمدي أو الجرجانً عند موجود وأساسها الفكرة هذه إن111) مفادها عبارة

 هذا توظٌف مستوى على كفاٌة حقه ٌؤخذ ال -حٌحالص – التصور هذا من شٌبا لكن(الخ111 سٌبوٌه
 وتتجاوز هوٌته، تسلبه تكاد تبعٌة من ٌعانً الذي المعاصر النقدي المنجز فً منه واالنتفاع التراث،
 ساحة من وإقصابه ،ورفضه التراث هذا فً الطعن إلى وتقزٌمه للتراث االلتفات عدم قضٌة األزمة
 النقد بٌن االنفصام من حالة وبدأت1الراهن العربً للواقع السلبٌة التبعات وتحمٌله ،بل النقدي العمل

 فعل كما اإلسبلمً، والتارٌخ التراث لهدم معوال ونقده األدب فٌها صار العداء من حالة بل والتراث،
 ومستقبل األربعاء وحدٌث الجاهلً األدب كتبه فً حسٌن وطه التارٌخٌة رواٌاته فً زٌدان جورجً
 الكتاب جل تابعهم ثم إصداراته، فً عوض ولوٌس مقاالته، فً موسى وسبلمة ، مصر فً الثقافة
 صار المنظور،حتى وهذا تتوافق التً ودراساتهم المستشرقٌن أقوال ذلك فً تمدهم العرب والنقاد
 الثابت) فً صوره أوضح فً تجلى والنقاد، الدارسٌن عند منهجا فٌه والتشكٌك التراث من النٌل

 (42)1 نٌالحداثٌ كتابات من وغٌره ونٌسالد( والمتحول
 تحٌزا التمثل خاص نحو على النقدي والتراث ، عام نحو على التراث إلى االلتفات إلى والدعوة      
 أقرب التراثً النقدي الجهد بؤن تإمن الدعوة هذه ولكن ، خراآل من اإلفادة عدم تعنً ال كما للتراث

 فالنقد ثم ومن والثقافٌة، التارٌخٌة ومرجعٌته والفنٌة وٌةاللغ ،وقضاٌاه العربً األدب روح إلى
 على نطبقت انفسه ،والحال هاذات البٌبة ابن للشاعر وفهما تعبٌرا اشد العربٌة البٌبة فً المولود

 ٌبعد هوتسفٌه ظهرٌا -النقدي التراث ومنه – كله التراث طرحفإن  ذلك عن فضبل 1الغربً النقد
 – والقاضً والقارئ المحدث فٌهم وكان – األوابل نقادنا نإو اإلسبلمٌة ةالعقٌد عن النقدي تراثنا

 الببلغة ظل فً األدبً العمل بتطوٌر ،واهتموا اإلسبلمٌة عقٌدتهم عن وعبروا كاملة بتلقابٌة صوروا
 تصادم ثمة هناك ٌكون أن دون من اإلسبلمً التصور دابرة من ٌنطلق النقد وبقً (٥1)"  القرآنٌة

 راءآف ، وإعجازه وعلومه الكرٌم القرآن عن مفصوال النقدي الدرس ٌكن ولم والدٌن، باألد بٌن
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 القرآن ومعانً عبٌدة ألبً القرآن مجاز مثل الببلغة وكتب القرآن إعجاز كتب فً مبثوثة النقد
 رغٌ وكشفا جدٌدة إضافة القرآنً البٌان دراسة فً جهوده تعد ،التً للجاحظ والتبٌٌن والبٌان للفراء
 للتراث التعصب ٌعد الذي بالقدر ، خاطبا أمرا قدره من والحط النقدي الدرس منه أفاد مسبوق
 واألشٌاء للعلوم وفلسفته اإلنسان جهد التراث ؛ألن أٌضا خاطبا أمرا كله هعلٌ القداسة وفرض

 عمال،وأ ذكابه وتوقد مبلحظته قوة ومدى المجتهد توفٌق بقدر والخطؤ الصواب من وفٌه والمعارف،
 وافر والصحة النجاح من التراث ،ورصٌدواستنباطها واستحضارها  لؤلدلة قٌاسه ،وصحة فكره

 من البد معصوم فكبلهما (والسنة القرآن) اإللهً المصدر المقدس الجانب مراعاة بشرط ، السبلمة
 الجانب ذاه مع التعامل بصدد ٌصح فبل ثم ،ومن والمناقشة المسؤلة فوق فهما لذا وتوقٌره، احترامه

 مصالح لتحقٌق بتوظٌفه التفكٌر أو للواقع تطوٌعه محاولة أو منه، االختٌارأو  االنتقاء التراث من
 البشرٌة والمنجزات الجوانب أما 1داخله تتطور ٌدعها ولكنه الحٌاة ٌحكم إطار فهو11 خاصة

 المعاصرة الرإٌة وفق على والتوظٌف لبلنتخاب قابلة نهاإف والنقدٌة واألدبٌة والثقافٌة والحضارٌة
 اإلسبلم وهو أال   والٌختل ٌطٌش ال ثابت ومٌزان معٌار وفق وعلى ، والمصلحة الحالة حسببو

 ألمما حضارات من ندع فٌما "إلٌه نحتكم المنطلق أو المعٌار وهذا األصلٌة، بمصادره متمثبل
 (٥7) "األخرى

 : تـاريـخ األدب -6
٤س ًحُٜٔ٘ؽ جُطح٣ٌه٢ ٝجالؾطٔحػ٢ ك٢ أقٌحٜٓح جُ٘وى٣س ػ٠ِ ضؼطٔى جُٔ٘حٛؽ جُ٘وى٣س ج٤ُٓحه      

ٕ جٌُػ٤ٍ ٖٓ ًطد اجُٔؼِٞٓحش جُطح٣ٌه٤س ٝجُر٤ث٤س ٝجالؾطٔحػ٤س جُٔك٤طس ذحألو٣د ك٢ جُٞهص يجضٚ ك

جألو٣د ٍٓآز جُؼٍٛ ج١ًُ ٗٗأ  جُطح٣ٌم ضؼطٔى ك٢ ٓؼِٞٓحضٜح ػ٠ِ جُطٍجظ جألوذ٢ ٝجُ٘وى١ ذٞٚق

 ُس ذ٤ٖ  جألوخ ٝجُ٘وى ٝجُطح٣ٌم ؾحٗرحٕ نط٤ٍجٕ:ٝك٢ ًٛٙ جُؼالهس جُٔطرحو0ك٤ٚ

ْطهىٓص جُىٌجْحش جألوذ٤س ًٝطد جُ٘وى جألوذ٢ ك٢ ض٣ٞٗٚ جُطح٣ٌم، كٛحٌ ٖؼٍ ػٍٔ ذٖ أذ٢ ج جألٍٝ :

ٝذٗحٌ ٝهٛٙ أُق ٤ُِس ٤ُِٝس  ٌذ٤ؼس ٌٚٞز ُِٔؿطٔغ ك٢ ػٍٛٙ ، ٖٝؼٍ أذ٢ ٗإجِ ِْٝٓٓ ذٖ ج٤ُُٞى

َّ ُك٤حز ك٢ جُؼٍٛ جُؼرح٢ْ، ٝجُٞجهغ  ٌٚٞز ضِي جٌُٛٞز جُٔؼطحوز ُٜحٌٕٝ ج٤ٍُٖى ٝٛٞ ٣ط١ْٞ  ال ٗ٘

ضِي جُىٌجْحش  ضٓطؼَٔٝجألنطٍ ٖٓ يُي إٔ  ٜٞ ٝجٍُٗجخ ٝجٍُهٙ ًٔح ٗوِطٜح ًطد جألوخ،ِٓؿِّ جُ

٤ٖٞع  حٍٛزجألوذ٤س ك٢ ض٣ٞٗٚ جُٗه٤ٛحش جإلْال٤ٓس ك٢ ضل٤ٍٓٛح ُِظٞجٍٛ جألوذ٤س ًٔح ك٢ ضؼ٤ِِٜح ُظ

، ٣٘ظْ ك٤ٚ جُٗحػٍ ًُجضٚ ك٢ جُؼٍٛ ٍُ ك٘ح ٓٓطوال"ُْ ٣ٌٖ جُـ :ٍجي ضوٞجُـٍُ ك٢ جُؼٍٛ جأل١ٞٓ 

ٝضٍٟ ًٛٙ  ٌُٝ٘ٚ أٚرف ك٘ح ٓٓطوال ٝأٚركص جُوٛحتى ض٘ظْ ٖٓ أؾَ جُـٍُ ٝقىٙ ، جُؿح٢ِٛ ،

 جُىٌجْحش إٔ ٖٓ أْٛ أْرحخ ظٌٜٞ ًٛج جُلٖ :

ْٛ أذؼى جأل٣ٕٞٓٞ أذ٘حء جُٜٔحؾ٣ٍٖ ٝجألٗٛحٌ ػٖ ج٤ُٓحْس ، ٝأٌْْ٘ٞٛ جُكؿحَ ،ٝٓ٘كٞ -1

 0جألٓٞجٍ جُطحتِس ،ٝٝؾى ٛإالء جُلٍجؽ ٝجألٓٞجٍ كرىءٝج ٣٘ظٕٔٞ ًٛج جُِٕٞ ٖٓ جُٗؼٍ

ًػٍش جُٓرح٣ح ٗط٤ؿس ُِلطٞقحش جإلْال٤ٓس ، ًٝحٕ ٓؼظْ أذ٘حء جُٜٔحؾ٣ٍٖ ٝجألٗٛحٌ ٖٓ  -2

جُٗرحخ ،كحٍٗٛكٞج ئ٠ُ جُـٍُ ْٝٔحع جُـ٘حء، ٝهحٍ ٛإالء ٖؼٍج ٌه٤وح ،أذىػٞج ك٤ٚ ٝٝهلٞج 

"0ٖؼٍْٛ ػ٤ِٚ 
ًٌٛج ذٔػَ ًٛج جُطؿ٣ٍف ٝجُطؼٖ ك٢ ٌؾحٍ جألٓس ٖٓ جُٛكحذس ٝأذ٘حتْٜ  (٥7)
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٣لٍٕٓٝ جُظٞجٍٛ جألوذ٤س ضل٤ٍٓج ْطك٤ح جُـٍٜ ٓ٘ٚ ج٤َُ٘ ٖٓ جإلْالّ ، ًٔح كؼَ ؾٌٞؾ٢ 

٣َىجٕ ك٢ ٌٝج٣حضٚ جُطح٣ٌه٤س جٌُٔطُ٘ز ذحإلْحءز ُػٞجذط٘ح ٌَٝٓٞٗح جإلْال٤ٓس ، ٠ٝٚ ق٤ٖٓ 

ٝنطٌٞز ًٛٙ جألػٔحٍ ٝؿ٤ٍٛح أٜٗح   ْٛ جألوذ٤س ٝجُ٘وى٣س ،غحٌآٝػرى جٍُقٖٔ جٍُٗهح١ٝ ك٢ 

ٖٓ ٠ٍٖٝ جُطكو٤ن ك٢ جٍُٝج٣س ٝٞرطٜح  ٚؾحءش ك٢ ٤ْحم جُؼَٔ جألوذ٢ ج١ًُ ٣ؼل٠ ٚحقر

 0،ًٔح أٜٗح ضوىّ ذٞٚلٜح ػٔال ك٤٘ح ٝوٌجْس ك٤٘س ذكطس ؿ٤ٍ ٓوٛٞو ٓح ضكِٔٚ ٖٓ أكٌحٌ 

 أحكام إلى قادتنا التارٌخٌة واألوهام ألخطاءا من جملة ورثنا كوننا خطره وٌكمن: الثانً الجانب
 خبللهما، من األدبٌة قٌمته على والحكم ، وبٌبته الشاعر حٌاة بدراسة ٌتعلق فٌما مشوشة نقدٌة

 نإاس، أبً مثل شاعر لوالدة متهٌبة كانت بٌبته نإف لذا ولهو وخمر مجون عصر العباسً فالعصر
 القبلٌة العصبٌة عصر األموي والعصر المعري، العبلء أبً شعر ودلٌله والحاد زندقة عصر أنه كما

 لما تبعا  األدبٌة الظواهر من كثٌر فسرت وهكذا ، والمذهبً القبلً والتحزب والمكابد والدسابس
 تشوٌه تهمة من ةءالمبر غٌر المستشرقٌن لمنقوالت نتٌجة جاءتنا تارٌخٌة أحداث من توهمناه
 الرواٌات بإظهار واكتفوا ، وتحقٌقا ضبطا األقل المصادر لىع هإالء واعتمد ، اإلسبلمً تارٌخنا

 منه ٌدرس علمٌا مصدرا ٌوما ٌكن لم" الذي األغانً ككتاب المصادر هذه من المضطربة واألحداث
 شعراء أنشؤه شعرا إال الحقٌقة فً تكن لم الخٌام ورباعٌات العصور من عصر فً المسلمٌن تارٌخ

 خلت الذي الفلكً العالم هذا إلى ونسب جمع ، الفرس مجوسٌة لظ وفً ، اإلسبلم قبل مجهولون
 ونسبته وتارٌخه الجاهلً الشعر بؤولٌة المستشرقون شك كما (٥4)"  األهواء هذه مثل من حٌاته

 منزلة فٌه ُحطت عصر اإلسبلم صدر عصر حسبوا نهمإ بل الشعر فً اإلسبلم تؤثٌر  من وهونوا
 اإلباحة وأدب عربً وابن الحبلج عند التصوف أدب فً تنبش مهمأقبل ذهبت فٌما والشعراء، الشعر

 له ومثال كله للعصر صورة أنها على األمة أدب فً واالنحرافات العوارض هذه مصورة والمجون
 واألدب فاتحٌن، منحرفا،والغزاة الرشٌد هارون ُصور ذاته الغربً وبالمنظور الكثٌرة، نظابره

 تارٌخ غشً وهكذا إبداعا، واألخبلق الدٌن جادة عن المنحرف واألدب تجدٌدا، الماجن الرخٌص
 صورته على رإٌته دون حالت ضبابٌة عام نحو على وتارٌخنا خاص نحو على العربً األدب

 وفسر قدم العربً األدب تارٌخ ومنه تارٌخنا أن إلى ٌعود كله ذلك وسبب ،)*(المشرقة الحقٌقٌة
 وغابت الموضوعٌة، ادعابها من الرغم على الموضوعٌة من مفرغة متحاملة معادٌة غربٌة برإٌة
 أوهام من أخبلطا   تارٌخنا لٌصبح وكٌانه؛ هوٌته عن المعبرة والوطنٌة اإلسبلمٌة الرإٌة عنه

 وسابل على هإالء وسٌطرة ومروره، الزمان تقلب ،ومع العرب من بهم والمتؤثرٌن المستشرقٌن
 تناقش ال التً الحقابق بمنزلة األوهام هذه صارت لبحثٌة،ا والمراكز األكادٌمٌة والمإسسات اإلعبلم

 بعض زعمها خداعة دعوات تحت النقدٌة دراساتنا إلى األوهام ههذ فتسللت ؛ الجٌل ذهن فً
 ومستقٌمة بالتقدٌر جدٌرة تكون وال تصح ال واإلسبلمٌة العربٌة الدراسات أن من" المستشرقٌن

 ٌكتب حٌن عربً أنه فٌنسى والوطنٌة الدٌنٌة عاطفته نم كاتبها ٌتجرد حتى العلم موازٌن على
 الزابفة الموضوعٌة هوهذ  (٥7) " المسلمٌن تارٌخ ٌكتب حٌن مسلم أنه وٌنسى ، العرب تارٌخ

 والشك الرٌبة وزرع تارٌخنا عن وعاطفتنا ذاتنا فصل إلى ترمً التً ةالمشبوه والدعوة
 بالعلم وتسلح بالموضوعٌة تدرع مهما شرقلمست كٌف -أٌضا الموضوعٌة بمعٌار وأخٌرا1فٌه
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 ؟ وصنٌعهم الصحابة جهود ٌقٌم كٌف مثبل؟ اإلسبلمٌة الغزوات ٌفسر أن له كٌف الحٌادٌة وادعى
 األدبٌة الظواهر ٌفسر كٌف ثم وأقوالهم؟ خطبهم فً البٌانٌة واألسالٌب اللغوٌة الدالالت ٌفهم كٌف

 الجتماعً؟وا التارٌخً بإطارها وٌربطها صحٌحا تفسٌرا
 أن شك وال ، والسلب بالغنابم مرتبطة مادٌة دواع إلى الغزوات تلك دوافع سٌرجع أنه فً شك ال

 تفسٌره سٌكون نفسه وبالمنطق والحكم التقٌٌم فً أخطاء إلى ستقوده المحدودة اللغوٌة مقدرته
 أن التؤكٌد إلى ٌقودنا كله هذا1المستشرق هذا بحٌادٌة سلمنا إذ هذا ، قاصرا تفسٌرا األدبٌة للظواهر
 والتسلٌم إلٌها االطمبنان ٌمكن ال غٌرهما أو واألدب النقد مجال فً التارٌخ لنا ٌقدمها التً النتابج

 إعادة ،والمطلوب ملوثة غربٌة بؤنامل مدونا العرٌضة خطوطه من الكثٌر فً التارٌخ هذا دام ما لها
 . ٌةعرب إسبلمٌة وروح برإٌة وكتابته تارٌخنا فً النظر
 العباسً– األموي – اإلسبلمً– الجاهلً العصر) معهودة زمنٌة مراحل على األدب تقسٌم نإ ثم     
 بوصفه تؤثٌره وقلة اإلسبلم، محدودٌة إلى إشارة فٌه(معاصر– حدٌث– متؤخرة عصور – أندلسً –

 فٌها عفض مهما المراحل تلك كل حناٌاه فً ٌضم للكون شامبل دٌنا ولٌس العصور، تلك من عصرا
 هذا وأن ضٌاإها ،وامتد شمسها أشرقت أن منذ الحٌاة مٌدان عن تغب لم فاإلسبلمٌة الدٌنً، الوازع
 بالسٌاسة األدب ارتباط وٌإكد واألدب الدٌن بٌن انفصالٌة من حدث ما ٌإكد" التعسفً التقسٌم

 عن اإلسبلمٌة هوٌةال وٌبعد مختلفة، قطاعات اإلسبلمٌة الدولة وٌقطع (٥9)" والعنصرٌة والمذهبٌة
 تتبع إلى وعً دون من الدارس ٌدفع كله ،وهذا والقبٌلة العشٌرة هوٌة محلها وٌضع والحٌاة األدب

 ،  معٌنة تطورٌة نظرة علٌها ولٌبنً ، وعصور دول بٌن فروقا كونها تعدو ال التً الطفٌفة الظواهر
 بؤمور األدب ٌربط المنهج لهذا فالخضوع هنا ومن1العصر بممٌزات ٌسمونه ما منها وٌستخلص

 ،ومن بطابعها األدب ٌطبعون التقسٌمات هذه وضعوا الذٌن تجعل وفكرٌة مذهبٌة وصراعات سٌاسٌة
 وهذا (٥2) العقٌدة وهً األساسٌة المإثرات نفسه الوقت فً وتنطمس ، المادٌة المإثرات تتضخم ثم

 هذا مصدر الحقٌقة فً هم لذٌنا والمبشرٌن المستشرقٌن غاٌات مع ٌتفق لؤلدب المادي التفسٌر
 األدبً التارٌخ كتابة والمطلوب والدراسة، النتابج حٌث من المنهج بهذا التسلٌم ٌمكن ال لذا المنهج؛
 ،مع والتابعٌن الصحابة ثارآو النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن من منطلقاتها تستمد إسبلمٌة برإٌة
 عملٌة ضوبها فً ،لٌتم والببلغً والنقدي دبًاأل التراث كتب فً اإلسبلمٌة المبلمح عن الكشف
  1ومضمونا شكبل اإلسبلمً الطابع تحمل مراحل على األدب تارٌخ تقسٌم

 لـــغة النـــمد:   - 7

 واالكتفاء والتركٌز اإلٌجاز"بـ تتسم سرٌعة موجزة أحكاما تعدو ال بسٌطة العربً النقد لغة بدأت      
 مداخلة أو ، تعلٌل أو لتحلٌل وجود اللغة هذه فً ولٌس (٥4)" بةالمقتض واإلشارة الدالة باللمحة
 ، وتقرره الحكم تستعجل التً النقدٌة التفوهات تتجاوز ال فهً ، المحدود إطارها فً وصف لعملٌة
 مع  النقد لغة تطورت ثم (٥٥)نقدٌا حكما تعد  لذالك ، صادقة  عفوٌة استجابة شا كل قبل ولكنها
 والمبلحظ ، الشعري لئلبداع  اإلسبلم ونظرة ، والعقابدي الدٌنً الوعً ضوء فً ،  اإلسبلم ظهور

 ظهور إلى  دعا  مما كثٌرا الدٌنً بالمعٌار تؤثرت العصر هذا فً -قلتها على- النقدٌة الممارسات أن
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 الثالث القرن فً المنهجً التؤلٌف بداٌة ومع1 النقدٌة األحكام لغة فً الجدٌدة المفردات من كثٌر
 ، قضاٌاه فً فؤثرت بالنقد  ألمت ظروف بعد واستقرارا منهجٌة أكثر النقدٌة المحاوالت بدت لهجريا

 جمبل كونها فً السابقة أطرها تتجاوز النقد لغة جعل مما  النقدٌة، الرإٌة فً تطور ذلك ورافق
 ، موسةمل واضحة النقد لغة فبدت ، لتؤصٌلًا النقدي الفكر ٌشبه ما إلى تتحول إن إلى محددة

 أكثر فً اإلنسانً النشاط تستوعب متخصصة لغة تكون أن الهجري الرابع القرن فً  استطاعت
 من وبالرغم (٥2)( والمعٌاري الوصفً) بمستوٌاتها اللغة هذه ارتبطت ذإ ، وغنى عمقا خصوصٌاته

 لغة ٌسلب لم التؤثر هذا أن إال تلته التً والقرون ، القرن هذا فً الفلسفٌة بالنزعة النقدٌة اللغة تؤثر
 ٌشكل بات والذي المعاصر، النقد إلٌه وصل الذي الغموض إلى وٌوصلها والتمٌز، الوضوح النقد
 سوء عن أما ٌنشؤ ما غالبا وهو ، األصٌلة والمفاهٌم األفكار تشوٌه إلى أدى  سماته من بارزة سمة
  (21) معا، االثنٌن عن وأما ٌةالعرب اللغة إلى والنقل  الترجمة سوء عن وأما الحداثً، النص فهم
 :سببٌن إلى حمودة العزٌز عبد الدكتور ٌحٌله ما وهذا
 المعاصرٌن النقاد رإٌة إلى ٌعود: والثانً ، الغربٌة للفلسفة مباشر إفراز الغربٌة الحداثة إن -األول
 اإلبداعً النص عن أهمٌة تقل ال  عملٌة - عندهم - كونها ، ذاتها النقدٌة والكتابة النقدي العمل إلى
 ٌكون وعلٌه (27)أولٌة لغة هً النقد لغة الن ؛ مغلوط قول ثانٌة لغة النقد لغة نإ والقول ، ذاته

 تلفت" أن مرده متعمدا وفعبل مقصودا اختٌارا النقد لغة مستوى على والمراوغة الغموض اختٌار
 ٌزال ما بؤنه العربً قارئال عقل باتهام الغموض ذلك وٌسوغون (27) "نفسها إلى النظر النقد لغة
 فً ٌبثونها التً النقدٌة والمناهج المصطلحات استٌعاب على قادرة غٌر ومنطقٌات آلٌات وفق على

 النخبة تستهدف بل ، القراء من شعبً جمهور إلى تتوجه ال العالٌة الكتابة نإ ذإ ، النقدٌة دراستهم
 المعاصر النقد ٌعٌشها التً األزمة ولبٌان 1(24) الكتابة من النوع هذا قراءة على القادرة المثقفة
 من عددا هنا ننقل  واقعً دلٌل إلى ٌستند ال نظرٌا حكما حكمنا ٌكون ال ولكً ، لغته صعٌد على

 ، واشكالٌاتها المترجمة للنصوص نتعرض ،ولن المترجمة غٌر المعاصرة العربٌة النقدٌة النصوص
 المحدبة المراٌا كتاب صاحب ٌذكره نقدي نص وصالنص هذه ،من العرب النقاد بنصوص وسنكتفً

 بالنصوص عبلقته ضوء فً النص قراءة) بعنوان دراسة من بسٌسو الرحمن عبد والباحث للناقد
 إلى العربٌة القصٌدة فً التقنع دوافع تعرف محاولة تعود: فٌقول( أنموذجا القناع قصٌدة-المصادر
 طبٌعة تعرف والى التفاعل عن مكبوحة العربً واقعال تتخلل التً المتناقضات شبكة على األطبلل
 ثانٌة جهة من والشعر وذاته والتارٌخً االجتماعً وواقعة جهة من الشاعر بٌن القابمة العبلقة
 كوابحها لفك المتناقضات شبكة اختراق نحو المتوجة الشاعر موقف أن اعتبار على وذلك

 قراءة من تنبع ومتفاعلة متضافرة دوافع كةشب على بدورها تنهض الشبكة هذه نإف111وتفعٌلها
 بغٌة الممكنة عبلقاتها اكتشاف ومن المتناقضات شبكة نسٌج حداثً كٌانً بموقف المسكون الشاعر
( والمجتمع والشعر الذات تجدٌد إلى ٌفضً مفتوح حر جدل على المتناقضة أقطابها وفتح تفعٌلها
 نص فً الغموض ٌكون أن مستبعدا تقرٌبٌة ترجمة النص ٌترجم أن حمودة العزٌز عبد وٌحاول
 وإال ،ا  متعمد ا  غموض النقد لغة فً الغموض هذا أن أٌضا وٌإكد ، الفهم سوء إلى ٌعود بسٌسو
 فً للتناقضات الشاعر دراكإ من تنبع القناع استخدام دوافع إن :اآلتً غٌر معناه ٌعدو ال فالنص
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 فٌه ٌتم شعري كٌان خلق طرٌق عن وفضحها ، التناقضات هذه عن الكشف فً ورغبته المجتمع
 (27) (السلطة قهر من هربا إسقاط عملٌة إلى ٌلجؤ ذلك فً وهو التناقضات هذه تحرٌر أو تفعٌل
  )*(المعاصر النقد لغة تكتنف التً الغموض حالة تبٌن كثٌرة نصوصا الناقد وٌنقل

 النتائج  والتىصيات                     
 ٌبدي أن له ٌمكن ال كما المقام هذا فً كلها بحثه نتابج تتبع الباحث على رالٌسٌ من لٌس      

 الدراسة هذه تنطلق إذ مقترح، نقدي منهج نفسه فالبحث تفصٌلً نحو على والتوصٌات المقترحات
 المادٌة المناهج خبلل من قراءته تمت - غالبا -واألدبً النقدي تراثنا أن تزعم عامة نتٌجة من

 نالذٌ العرب النقاد من جٌبل هذه جهودهم أثمرت وقد وأبحاثهم، المستشرقٌن ودوبجه الغربٌة
 دراسة وٌحاولون المذهب، ذات إلى وٌذهبون  الغربً، المنظور بذات النقدي منجزنا إلى ٌنظرون
 لخصوصٌة مراعاة دون  قسرٌة، بصورة ومناهجها الغربٌة المذاهب آلٌات وفقعلى  العربً األدب
 ، وذاته هوٌته ٌفقد وكاد الغربٌة النقدٌة للمناهج الصدى كرجع نقدنا فصار، وطبٌعته العربً األدب
 أحكامه النقد منها ٌستمد صالحة مصادر اإلسبلمً تراثنا فً أن مع الصحٌحة الرإٌة هعن وغابت
 جملتهااو النقدي الدرس فً وتوظٌفها واألصول المصادر تلك على التعرف الدراسة هذه وحاولت
 ، العربً النقدي والتراث ، والتابعٌن ، الصحابة وأقوال، النبوٌة والسنة ، الكرٌم القرآن:بـاالتً

 1اإلسبلمً والتصور الفكر مع تتفق التً العالمٌة النقدٌة والجهود ، اإلسبلمٌٌن ومقاالت
 على االصول هذه تطبٌق محاولتها طرٌق عن لتنظٌريا اإلطار تتجاوز أن الدراسة هذه أرادت  
 هذا من اإلسبلمً الموقف وبٌان اإلسبلمً، التصور وفق وقراءتها وحدٌثة، قدٌمة نقدٌة هٌممفا

 فً المكتوب لقلة صعوبات من المنهج هذا ٌخلو وال ، تحدٌدها تم التً األصول على اعتمادا المفاهٌم
 هوٌته لنقدنا ٌعٌد إسبلمً نقدي منهج نحو من خطوات كثٌرة سبقتها خطوة ولكنها ، المٌدان هذا

 1 المسلوبة
 أن منها: الجدٌدة الحقابق من جملة وقضاٌاه النقد لمفاهٌم اإلسبلمٌة القراءة هذه أفضت وقد       
 ٌبتعد لم إذ اإلسبلمً، غٌر النقد أدعى كما مستمر خصام محل ٌكونوا لم والدٌن واألخبلق األدب
 – والقاضً والقارئ المحدث فٌهم انوك – األوابل نقادنا وأن اإلسبلمٌة العقٌدة عن النقدي تراثنا

 الببلغة ظل فً األدبً العمل بتطوٌر ،واهتموا اإلسبلمٌة عقٌدتهم عن وعبروا كاملة بتلقابٌة صوروا
 بٌن تصادم ثمة هناك ٌكون أن دون من اإلسبلمً التصور دابرة من ٌنطلق النقد وبقً ، القرآنٌة
 الرإٌة وتقف1 وإعجازه وعلومه الكرٌم القرآن عن منفصبل النقدي الدرس ٌكن ولم والدٌن، األدب

 ، كله علٌه القداسة وفرض للتراث التعصب ترفض فهً للتراث نظرتها فً متوازنا موقفا اإلسبلمٌة
 1تراث أنه بحجة منه اإلفادة وعدم وتجاوزه تهمٌشه ترفض كما
 ٌمكن ال غٌرهما أو واألدب النقد مجال فً التارٌخ لنا ٌقدمها التً النتابج أن -أٌضا- وترى 

 غربٌة بؤنامل مكتوبا العرٌضة خطوطه من الكثٌر فً التارٌخ هذا دام ما بها والتسلٌم إلٌها االطمبنان
 الرإٌة وبمنظور  1 عربٌة إسبلمٌة وروح برإٌة وكتابته تارٌخنا فً النظر إعادة والمطلوب ملوثة،

 حٌاته النقد ٌستمد اذ  األدبً العمل من هوموقف وموضوعٌته الناقد ذاتٌة نقٌم المتوازنة اإلسبلمٌة
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 ، المستقلة ومعاٌٌرنا ، الذاتٌة مقوماتنا نفقد أن العبث فمن"  الذاتٌة و الموضوعٌة" رافدٌن من
 فً للموضوعٌة نفتقر أن – أٌضا – العبث ومن ننتقده الذي العمل فً ونذوب ، وثوابتنا وقٌمنا
 النقدٌة للمذاهب ،وتقلٌدهم الجانبٌن أحد فً النقاد فإسرا أدى ،وقد علٌها والحكم النصوص تقٌٌم

 فاآلثار ، الغربٌة اآلراء من أخبلط إلى المعاصر النقد لٌتحول ، النقدٌة النظرٌة غٌاب إلى الغربٌة
 نقد فً هإلٌ ٌُرجع ثابتا أصبل تكون الن تصلح ال مإلفٌها تنوع وعلى كثرتها على المعاصرة النقدٌة
 النتاج اختبلف التباٌن هذا حدة من زاد مما ، خاصا اتجاها منها كل ٌتجه متباٌنة ثارآ ألنها ، األدب

 أدٌب كل فٌكاد األدب، هذا عنها ٌصدر التً واألهداف والمبادئ الفنٌة االتجاهات وتباعد األدبً،
 النقد مقاٌٌس فً التفاوت ٌظهر أن الطبٌعً من كان الواقع هذا ظل وفً ، بذاتها مدرسة ٌشكل
 الطموحات وتتبلشى ، األحكام تلك عنه تصدر الذي األصٌل المصدر لغٌاب نتٌجة ؛ وأحكامه ًاألدب

 األصول إلى عادت إذا إال النجاح الجهود لهذه ٌكتب ولن عربٌة، نقدٌة نظرٌة تؤسٌس إلى الدعٌة
 11 التراثٌة والنقدٌة األدبٌة االصول عن فضبل( الصحابة وأثار،  والسنة الكتاب) الشرعٌة
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برن رواحرف إلرال أإأرسر  إلرى ( أشر  علريهم مرن رشرن الو ر   أًجوا المشرريين إنهري )موها ما روي عن الرسول صلى اهلل عليي وسلم حيث قال: )*(
ثرم أللر   ,اًجهم إهجاًم إلم يرض إأرس  إلى يعب بن مالك ثم أرس  إلى حسان إلال ق  آن لكم أن ترسرلوا إلرى ًراا ا سر  ال رارب باه ري

لشرعر إرنن المر من اًجروا المشرريين باعليري وسرلم ). وموها قولري صرلى اهلل إرى ا ليم بيوالاي بعثك بالحن  إريوهم  :لالإلساهي إجع  يحريي 
 ( . لي والاي هفس محم  بي ى يأهما تو حوههم بالو  يجاً  بوفسي وما

أغلررب الولررال العرررب يرررللون مثرر  ًرراا الحكررم ويرررون أن الولرر  ا انقرر  والرر يو    يعرر ان مررن مهررام الواقرر  و  مررن صررميم عملرري وإهمررا ًمررا  )*(
لون أن مرن وال ين وا انق بمعزل عن الشعر وًاا تصرور يورالي بنبلرال الر ين ح ريس يفرب الفلري 000ال على الشاعر ق ايا يمارسها غير الول

مييوظر: يفابات عز ال ين إسماعي  ومح 0يفحول إلى واق   0  ال ين ص ح  ومحم   مو ور وغيًر

17*  

 عليري اهلل صرلى) الو ر  وعرن.  ترزول لرم مرن با ا رار ويأتيرك:   شرعارا مرن يفمثر  وسرلم عليري اهلل صرلى اهلل رسرول يران:  قرال ع راس ابن عن )*(
 الصرل  ابر  برن اميرف ويرال , باطر  اهلل مراان شر ل ير  ا ..  ااررى وترك اولي تمث  ثم –( ل ي  يلمف شاعر قالها يلمف اص ق ان: )قال( وسلم
 .   يسلم ان

م ص ح  ال ين ومحي  اسماعي  ال ين وعز مو ور محم  يفورال   امثال من المعاصرين الولال من يثير الرأي ًاا رلل )*(  . وغيًر

ررا إرر  و  , ههائيررف ًزيمررف الميررالين ًرراى إرر  ا مررف ًزمرر  مررا  )*(  ل ررع  هفيجررف إهررو جو اتهررا بعرر  إرر  ضررع  مررن – ا ن – يعفريهررا ومررا , غيًر
 .   ج ي  من وضالوه على ا مف ًاى بل رة ايماههم ضع  ثم , شرعي وتط ين باهلل اإرالًا ايمان

يلرول إيري:طرين الشرعر ًرو طريرن شرعر الفحرول مثر  امررئ اللريس 58ًواك ثمف قرول يوسرب إلرى ا صرمع  فيرر إر  يفراب الموشر   صرفحف  )*(
ير والوابغف  ولللاض  ع   العزيز الجرجراه  صراحب يفراب الوسراطف  برين المفو ر  واصرومي قرول إر  0وافا ألالفي إ  باب الخير  ن"0000وًز
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إلوياه  ال ياهف عارا على الشعر , ويان سول ا عفلال س  ا لفأار الشراعر لوجرب أن يمحرى أسرم أبر  هر اس مرن الر اويين 000لص ل أي ا:ًاا ا
ويجررب 0,والرر ين بمعررزل عررن الشررعر"ويالك فًررب الصررول  الررى ًرراا الرررأي انولكررن ا مرررين مف ايو00000ويحرراذ فيرررى أفا عرر ت الط لررات

ق ريف الفصر  برين الشرعر إر  ال الل مال اتخاوا موقفا مخالفا يع   اللاًر الجرجاه  وابرن بسرام والليرواهر  ثرم أن الولرال الفوويي ًوا أن أغلب الول
ومرن الجر ير 0وال ين وا انق لم تفجاوز اإلطار الوظرري أمرا علرى مسرفوى الممارسرف والفط يرن إلرم يفصر  أحر  مرن الولرال برين الشراعر ومعفلر ى

يوظرللمزير  حرول 0قوال جالت إ  معرض ال إا  عن الشراعر مرن بعر  الولرال الراين اتهمروا شراعرا مثر  المفو ر  بالزه قرفا  ىبالاير أي ا أن ًا
 . ًاا الموضو  بحثوا رؤيف إسنميف لمفاًيم هل يف

معوويرف والماليرف ,ويشرم   بائوا من علير ة وثلاإرف وقريم وآلاب وإورون وصرواعات وسرائر الموجرزات ا اررى الآالفراث:يشم  ي  ما ورثواى عن  )*(
 0يالك الوح  اإلله  )اللرآن الكريم والسوف الو ويف(الاي ورثواى عن أسنإوا والفراث يشم  أشيال يثيرة 

مرم الفراث :ًو صورة الماض  بكاملي والاي يمف  حفى يفص  بالحاضر إهو   يمث  عصرا بااتي و  مجفمعا بااتي  اهي هفراج ترايمر   مرف مرن ا 
 . 31ص-سي  سي  ع   الرزاق–يوظر:الموهج اإلسنم  إ  الول  ا لب   0الزمان على مر

 حسواتي جاهب إلى شيئا تع و   لكوها أمفوا تاريخ وموي العيوب من اإلهساه  وتراثها أمف أي تاريخ يخلو   )*(

 وتعلير  غمروض علرى توطروي الفر  العربيرف الول يرف الوصوص من الكثير حمولة العزيز ع   يول  إفيهما الملعرة والمرايا المح بف المرايا:  يوظر )*(
 الوصرين برين يلرارن أن ويحراول , بعر ى وأارر الحر اث  مسرارى إلرى يفحرول أن ق ر  أحر ًما عصرفور لجرابر هصرين مثن إياير الكفابف مسفوى على
 0ملصول أمر الغموض ًاا أن المطاذ ههايف إ  ليث   الول يف الكفابف لغف مسفوى على

 

 

 

 

 



ى

ىلعلومىاالسالموةمجلةىكلوةىا
ىنقدوةىلمفاهومىإسالموةىرؤوة

                                                    563                                  

 م7172أٌلول  72ـــ   هـ7744ذي الحجة 74(   74) العدد

                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                                        

ABSTRACT 
 
The aim of this study  to try to identify the sources of criticism and use 
them in the criticism lesson and these sources are the Holy Quran and 
Sunnah, saying of the companions and followers, blog Islamists and 
global critical efforts which belong to the Islamic thoughts and 
visualization . 
Then tried to apply the assets on the concepts and ancient and modern 
concepts issues and read it according to Islamic perspective and the 
statement of the Islamic position on these concepts.   

 


